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Introducere
Num rul pacien ilor cu insuficien cronic renal terminal este în continu cre tere la
nivel global. În România, ritmul de cre tere a num rului de bolnavi trata i a fost de 8% în anul
2010, iar num rul total de bolnavi trata i prin mijloace de substitu ie a func iilor renale
(hemodializ , dializ peritoneal i transplant renal) a fost de 10.500, adic 488 la un milion
de locuitori, sub media european de 650.
În ciuda progreselor actuale înregistrate în cunoa terea stadiilor uremice i perfec ion rii
tiin ifice i tehnologice în domeniul terapiei transplantului renal, procentul de morbiditate i
mortalitate în cazul acestor pacien i este neobi nuit de ridicat: mai mult de 20% pe an.
Aceste date i-au determinat pe speciali tii nefrologi s acorde Bolii cronice a
rinichiului (BCR) statutul de problem medical major în ultimii ani, eviden iind, în acela i
timp, necesitatea tratamentului timpuriu pentru prevenirea insuficien ei cronice renale
terminale. În 2002 K/DOQI a introdus un model conceptual pentru definirea i clasificarea
BCR. Modelul includea antecedente asociate cu un risc crescut pentru dezvoltarea BCR,
stadiile timpurii ale bolii care puteau progresa spre stadii avansate sau care puteau conduce la
complica ii, cu insuficien renal , ca faz terminal . Boala cronic de rinichi a fost definit
pe baza leziunilor renale sau a unei rate de filtrare glomerular (RFG < 60 ml/min/1,73m2)
pentru 3 luni, indiferent de cauz , i a fost clasificat în cinci stadii, bazate pe nivelurile
RFG. Acest cadru a avansat o nomenclatur uniform pentru BCR i criterii obiective de
diagnostic, indiferent de cauz , care puteau fi evaluate, în cele mai multe cazuri, pe baza
datelor de laborator disponibile, precum i o schem de clasificare legat de un plan de
ac iune clinic .
Alte studii arat c prevalen a fazei 3 a BCR este de 4.2 spre 4.3 %. Implica iile
rezultante ar indica faptul c aproximativ unul din zece indivizi sufer de BCR, situa ie
contestat de mul i nefrologi i cercet tori. Implica iile, pentru comunitatea speciali tilor
nefrologi, sunt c aceste persoane trebuie identificate, examinate i, atunci când este necesar,
tratate. Diferen ele în rata prevalen ei diverselor faze ale BCR conduc la întreb ri privind
identificarea factorilor de risc asocia i progresiei BCR c tre stadiul final. Una dintre
considera iile principale este ilustrat de prevalen a fazei 3 a BCR care este, la momentul
actual, de 10 sau chiar de 20 de ori mai mare decât stadiile 4 i 5. Ca urmare, au ap rut o serie
de întreb ri la care se caut r spunsuri, cum ar fi:
1. Este suficient RFG pentru a afirma diagnosticul de BCR?
2. Dac se constat aceste diferen e mari de prevalen între stadiile timpurii ale bolii i
stadiul terminal, este justificat luarea în îngrijire precoce a bolnavilor diagnostica i cu BCR
pentru aplicarea m surilor de nefroprotec ie?
3. Aplicarea m surilor de nefroprotec ie ar putea reduce rata de cre tere a inciden ei
stadiului 5, care este cel mai mare consumator de resurse medicale, în condi iile în care
prevalen a acestui stadiu este de zeci de ori mai mic decât a stadiilor timpurii? Nu s-ar face
un consum inutil de resurse?
4. În ce m sur vorbim despre o supradiagnosticare a BCR în popula ia general ?
5. În ce m sur introducerea în clasificare aduce beneficii practicii medicale i s
ii
publice?
Sunt o parte din întreb rile care stârnesc controverse privind defini ia i clasificarea
respectiv , facând obiectul unor examin ri riguroase din partea cercet torilor, factorilor de
decizie i chiar din partea membrilor grupului ini ial de implementare a K/DOQI. Acesta a
ini iat, prin colaborare, o meta-analiz i a sponsorizat o Conferin a Controverselor în
octombrie 2009, pentru a examina rela ia dintre rata estimat a filtr rii glomerulare (RFG) i
al albuminuriei cu mortalitatea i efectele la nivelul rinichilor.
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CAPITOLUL 1. Boala Cronic de Rinichi – o entitate nosologic
controversat
1.1. Defini ie
Boala cronic de rinichi (BCR) este un concept clinico-epidemiologic care descrie o
nou entitate nosologic , în care se include un spectru larg de afec iuni ale rinichilor, cu
severitate diferit , de la leziuni subclinice, f reducerea ratei de filtrare glomerular , pân la
insuficien a renal în stadiul terminal, care impune tratament de supleere a func iei renale
(32). Utilizarea acestei entit i nosologice permite: (65, 32, 47):
evaluarea epidemiologic complet a bolilor renale în popula ia
general ;
identificarea complica iilor nefropatiilor cronice progresive în cursul
evolu iei acestora;
simplificarea comunic rii între actorii interesa i prin utilizarea unei
no iuni al c rui con inut este accesibil i neprofesioni tilor;
abordare terapeutic i diagnostic unitar ;
elaborarea unui program complex de nefroprotec ie;
planificarea pacien ilor în vederea introducerii într-un program de
supleere a func iei renale pe termen mediu.
Conform defini iei K/DOQI, boala cronic de rinichi este: (1) afectarea rinichiului
persistent cel pu in 3 luni, reprezentat de anomalii structurale sau func ionale reflectate prin:
anomalii ale examenelor de urin : proteinurie, albuminurie, hematurie,
leucociturie;
anomalii ale analizelor din sânge: reten ie azotat , diselectrolitemie,
acidoz metabolic ;
anomalii ale investiga iilor imagistice renale;
leziuni morfopatologice ale rinichilor la biopsia renal . (32)
Sau
(2) reducerea ratei de filtrare glomerular (RFG) sub 60mL/min/1,73m2, persistent cel
pu in 3 luni. (32, 20)
Dintre grupele de indicatori men iona i mai sus, proteinuria persistent este
considerat marker-ul principal al afect rii rinichiului (72). Termenul include în defini ia sa
excre ia urinar crescut a albuminei, a unor proteine specifice sau a proteinelor totale. Ini ial,
afectarea rinichiului nu este obligatoriu asociat cu alterarea func iei renale, îns , în evolu ie,
poate conduce la sc derea ratei de filtrare glomerular (32, 47).
Dac prezen a unuia sau mai multor indicatori din primele grupe indic prezen a unei
leziuni renale incipiente, cu poten ial evolutiv, determinarea ratei de filtrare glomerular este
cea mai bun metod pentru evaluarea global a func iei rinichiului, atât la persoane
toase, cât i la bolnavi (48).
1.2. Clasificare
Odat instalat , Boala cronic de rinichi are o evolu ie progresiv , patogenia progresiei
fiind complex , îns cu mecanisme finale comune, indiferent de natura afect rii ini iale (16).
Rata de declin a filtr rii glomerulare este dependent de boala de baz i de ponderea ac iunii
factorilor de progresie. Când RFG scade la mai pu in de jum tate din valoarea normal , se
poate instala pierderea în continuare a func iei renale, chiar dac boala de baz a devenit
inactiv (17).
Ca expresie a tendin ei progresive a BCR, a fost introdus clasificarea stadial , definit pe
baza nivelului func iei renale evaluat prin rata de filtrare glomerular . În 2002 K/DOQI a
descris 5 stadii ale Bolii cronice de rinichi (32), precizând i tipul de interven ie pentru fiecare
stadiu (Tabel 1.2.1.):
Dintre pacien ii afla i într-un program de supleere renal , numai bolnavii inclu i în
programul de dializ sunt clasa i în stadiul 5 al BCR, în timp ce bolnavii cu gref renal
4

func ional se încadreaz într-un stadiu al Bolii cronice de rinichi corespunz tor ratei de
filtrare glomerular realizat de rinichiul transplantat. Astfel, pentru pacien ii cu gref renal ,
se utilizeaz sufixul T i vor fi încadra i ca Boal cronic de rinichi stadiul 1T-5T iar pentru
pacien ii în tratament prin hemodializ sau dializ peritoneal se adaug sufixul D la stadiul 5
(BCR stadiul 5D) (4, 2).
Tabelul 1.2.1. Clasificarea BCR
Stadiu
Descriere
1
2

Risc crescut

RFG
(ml/min/1.73m2)
60
(cu factori de risc BCR)
90

Ac iune
Screening, reducerea riscului BCR

Afectarea
Diagnostic i tratament
rinichiului cu
Tratament al condi iilor de comorbiditate
RFG normal sau
Încetinirea progresului
crescut
Reducerea riscului de boal cardio-vascular
3
RFG moderat
30-59
Evaluarea i tratarea complica iilor
sc zut
4
RFG sc zut
15-29
Preg tire pentru terapia prin transplant renal
5
Decompensare
<15
Transplant (dac este prezent uremia)
renal
(sau dializ )
Acest tabel clasific stadiile BCR i define te ac iunile de ameliorare a simptomelor pentru fiecare stadiu.
Stadiile sunt definite pe baza nivelului func iei renale (eRFG)
Nivelurile-prag între stadii sunt inerent arbitrare, dar stadializarea faciliteaz aplicarea îndrum rilor de
practic clinic pentru evaluarea i managementul BCR

Studiile privind evenimentele cardiovasculare în evolu ia BCR au eviden iat un risc
crescut pentru pacien ii cu RFG între 30-44mL/min/1,73m2. În consecin , s-a propus
subdivizarea stadiului 3 al BCR în stadiul 3A (RFG 45-59mL/min/1,73m2) i stadiul 3B (RFG
30-44mL/min/1,73m2.
În afara acestor 5 stadii, ghidul de practic medical NKF-K/DOQI propune i un
“stadiu 0” care cuprinde persoanele cu RFG >90mL/min/1,73m2, f
semne de afectare
renal . Importan a introducerii acestui stadiu este de a sensibiliza diferitele specialit i asupra
grupurilor popula ionale cu risc, care ar trebui investigate sistematic pentru depistarea precoce
a apari iei BCR, în stadii în care eficacitatea nefroprotec iei este maxim .
1.3. Critica defini iei BCR i IRC
1.3.1. Raportul între BCR i IRC
Principalele limite care pot fi imputate conceptului de BCR sunt:
1. Riscul de reducere a interesului pentru stabilirea diagnosticului bolii renale ini iale,
fiind superpozabil par ial insuficien ei renale cronice. De aceea, trebuie subliniat faptul c
utilizarea conceptului de Boal cronic de rinichi nu trebuie s înlocuiasc diagnosticul
entit ii anatomo-clinice de afec iune renal cauzal i nu exclude terapia specific adresat
acesteia.
2. Riscul supradiagostic rii, având în vedere specificitatea redus a markerilor BCR
care pot fi întâlni i i în alte st ri patologice far leziuni renale evolutive. Acesta se încearc a
fi diminuat prin asocierea RFG cu al i factori de risc pentru a permite discriminarea st rilor
patologice care implic o progresie spre stadiul terminal a leziunilor renale. Introducerea
”stadiului 0” ne face s consider m c se supun unei asemenea interven ii preventive doar
grupele popula ionale de risc.
3. Diferen a dintre prevalen a stadiului 3 i prevalen a stadiilor 4 i 5. Într-un studiu
longitudinal cu o durat de 5 ani pe 27.998 pacien i cu filtrat glomerular constant sub
90mL/min/1,73m2, Keith i col. au constatat o progresie c tre stadiul terminal cu TSFR între
1,1% pentru stadiul 1 al Bolii cronice de rinichi i 19,9% pentru stadiul 4. Rata mortalit ii
pentru acelea i stadii a fost de 19,5% i, respectiv, 45,7% (88). Ar rezulta c majoritatea
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bolnavilor mor înainte de a atinge stadiul final al insuficien ei renale, dar aceast concluzie nu
este suficient demonstrat
Principalele limite care pot fi imputate entit ii nosologice de insuficien renal cronic
(IRC) sunt:
1. Din defini ie, rezult c odat instalat IRC, nu mai beneficiaz de interven ii privind
progresia, finalul fiind, inexorabil, supleerea renal .
2. Majoritatea practicienilor apreciaz func ia renal dup valoarea creatininei serice,
ignorând faptul c o disfunc ie renal semnificativ poate fi prezent , chiar dac valorile
creatininei serice (folosit în mod uzual drept indicator al insuficien ei renale) sunt normale
(16).
3. Sunt excluse stadiile în care filtrarea glolmerular este în limite normale i doar
prezen a factorilor de risc i de progresie sunt indicatorul caracterului evolutiv al leziunilor
renale. Într-o viziune integratoare, IRC ar putea fi inclus ca o no iune care define te stadiile
3,4 i 5 ale BCR. Consecin a utiliz rii termenului de insuficien renal cronic , acceptat atât
în practica medical curent , cât i la nivelul pacien ilor ca fiind un stadiu ireversibil,
caracterizat prin reducerea sub 60% a RFG, este îndrumarea tardiv a bolnavului renal cronic
tre serviciile specializate de nefrologie (Figura 1.3)

Figura 1.3.1. Stadiile insuficien ei renale cronice (modificat dup N Ursea (240))
(ClCr: clearance-ul creatininei endogene; CrS: creatininemie; US: uree seric ; OsmP: osmolaritate plasmatic ;
RA: rezerv alcalin ; DU: densitate urinar ; HE: hidro-electrolitic; A-B: acido-bazic; ESRD: end-stage renal
disease)

1.3.2. Valoarea informativ a defini iei
Valoarea informativ a defini iei BCR rezult prin contrast cu valoarea informativ a
defini iei IRC, cu consecin e în privin a prelu rii la timp a pacien ilor care necesit tratament
de supleere a func iei renale (TSFR) i nedeschizând nici o perspectiv nefroprotec iei.
1.3.3. Impactul clinic
Defini ia i clasificarea K/DOQI, care ofer i un plan de interven ie pentru fiecare
stadiu al bolii, a uniformizat modul de abordare a pacientului cu boal cronic de rinichi i a
sprijinit preluarea în îngrijire în stadii în care poate beneficia de nefroprotec ie i poate fi
pregatit din toate punctele de vedere pentru introducerea în TSFR.
Exist argumente suficiente pentru a afirma c , în prezent, sunt disponibile mijloace
eficace, capabile s încetineasc viteza de degradare a func iilor renale în evolu ia bolilor
cronice de rinichi. Aplicarea lor este condi ionat de depistarea bolii în primele stadii.
6

1.3.4. Controverse
Se discut despre estim rile prevalen ei mari a stadiilor timpurii ale bolii, în special prin
compara ie cu stadiile târzii. Problema supradiagnostic rii sugerat de aceast diferen ar
putea conduce la suprautilizarea resurselor medicale i la imposibilitatea suport rii
cheltuielilor. Inclusiv utilizarea termenului de „boal ” pentru a descrie afec iunile
asimptomatice depistate doar prin examene de laborator ar putea genera griji nefundamentate
pentru pacien ii astfel diagnostica i. S-a propus renun area la acest termen i la utilizarea
aceluia de „predispozi ie pentru BCR” sau „factor de risc pentru BCR.”
În final, valorile prag pentru eRFG i raportul albumin /creatin în urin , f alte dovezi
ale bolii, ar putea s nu fie suficiente pentru definirea acesteia, mai ales dac , în utilizarea lor,
nu se ine cont de vârst , sex i ras .
Prognoza se afl în centrul preocup rilor celor mai multe dezbateri, dar nu este bine
cuprins în actualul sistem de clasificare. Aceasta este important pentru pacien i, clinicieni,
tate public i pentru politicile din domeniul s
ii.
Valoarea uneia sau alteia dintre propunerile pentru defini ia i clasificarea BCR ar trebui
judecat în baza capacit ii sale de a orienta asisten a medical i de a îmbun i rezultatele
globale, acum sau în viitor.
Limit rile percepute se concentreaz asupra câtorva zone (Tabelul1.3.1.).
Tabelul 1.3.1. Probleme recente cu privire la defini ia i clasificarea KDOQI a BCR
Prevalen a stadiilor ini iate a BCR este mai mare în compara ie cu inciden a
Supradiagnostic
insuficien ei renale tratate, în special la b trâni
Termeni
Stadiile incipiente ale BCR ar trebui etichitate ca „factori de risc” sau
„predispozi ie pentru boal ” mai mult decât boal
Metode
Estimarea RFG în compara ie cu determinarea direct a RFG
Raportul albuminurie/creatinin comparat cu rata de excre ie a albuminei singure
vs m sur torile repetate peste 3 luni
Valori prag
RFG i albuminuria variaaz în func ie de vârst , sex i ras
Abrevieri:RFG, rata de filtrare glomerular ; KDOQI, Kidney Disease Outcomes Quality Initiative.
Sursa: Eckardt i al

CAPITOLUL 2. Abordarea epidemiologic a bolilor renale
2.1. Dificult i în cunoa terea epidemiologic a bolilor renale
2.1.1. Variabilitatea abord rii epidemiologice a bolilor renale
Abordarea epidemiologic este indispensabil în nefrologie, atât pentru clinicieni, cât i
pentru speciali tii din s tate public , în vederea elabor rii i aplic rii unor programe
coerente de profilaxie.
În SUA, studiile de supraveghere a st rii de s tate a popula iei sunt disponibile mai
ales din NHANES III - National Health and Nutritional Examination Survey, care estimeaz
o cre tere continu a prevalen ei nefropatiilor, cu sau f
insuficien renal , este de la
10,9% în 16,8% într-un interval de 20 de ani (65, 32, 38).
În Europa, informa iile disponibile provin din registrele de tratament substitutiv renal,
dar acestea nu pot fi extrapolate pentru stadiile pre-dializ ale bolilor cronice de rinichi.
Astfel, conform Registrului Asocia iei Europene de Dializ i Transplant (ERA-EDTA)
num rul pacien ilor noi care sunt în terapie de substitu ie a func iilor renale din 25 de ri ale
Europei poate fi estimat la 63.000 pacien i pe an, iar în 2005 totalul pacien ilor cu TSFR din
Uniunea European era de aproximativ 360.000, dintre care 66% au fost trata i prin dializ ,
iar restul aveau transplant renal func ional (10).
În România, datele provin din mai multe surse, respectiv din anchetele st rii de s tate,
raport rile anule în cadrul sistemului informa ional sanitar curent (oficial), Registrul Renal
Român i diferite studii epidemiologice. Din p cate, aceste surse de date nu utilizeaz
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metodolgii comune de colectare i criterii de definire i validare a indicatorilor evalua i.
Rezulatele ob inute sunt foarte diferite i nu pot fi comparate, iar utililizarea lor în elaborarea
politicilor de s tate poate duce la decizii incorecte.
2.1.2. Validitatea datelor rezultate din evaluarea epidemiologc a bolilor renale
Având în vedere variabilitatea abord rilor epidemiologice a bolii renale men ionat
anterior, deducem c i validitatea datelor ob inute este grevat de bieuri al c ror impact este
greu de cuantificat. Un bie de selec ie este determinat de utilizarea Clasific rii Interna ionale a
Maladiilor (CIM/ICD) în codificarea bolilor renale. Aceast codificare nu cuprinde toate
st rile patologice cu evolu ie spre IRC i, cu atât mai pu in, permite evaluarea prevalen ei lor
într-o singur grup care s constituie obiectul unei interven ii de s tate public .
Lipsa criteriilor unitare de clasificare i de diagnostic este responsabil într-o mare
sur i de dificult ile de comparare ( i de interpretare) a datelor epidemiologice existente.
Astfel, compara ia structurilor etiologiei insuficien ei renale cronice în diferite p i ale lumii
relev deosebiri importante, care pot fi atribuite i diferen elor de diagnostic. În SUA,
nefropatia diabetic i nefropatiile vasculare sunt cele mai frecvente afec iuni responsabile de
necesitatea TSFR. În Europa i în Australia/Noua Zeeland , nefropatiile vasculare reprezint
sub 10% din cazuri, iar diabetul zaharat este a doua sau a treia cauz de ini iere a TSFR. În
Australia i Noua Zeeland , glomerulonefritele sunt cea mai important cauz de insuficien
renal cronic , care ocup abia locul trei în Europa i SUA. Registrul ANZDATA
men ioneaz 67% dintre cazurile de nefropatii glomerulare ca având clasificare histologic
precizat , procent superior registrului European (53%) sau American (37%). Acest fapt
exclude diagnosticul “excesiv” drept posibil explica ie a diferen elor de prevalen raportate
(25).
Rezult c niciuna dintre modalit ile curente nu satisface integral cerin ele unei
descrieri globale a epidemiologiei bolilor renale.
2.2. Afirmarea BCR ca o problem de s
tate public
2.2.1. Inciden a i prevalen a BCR
Preocuparea pentru descrierea prevalen ei BCR în popula ia general este constant
peste tot în lume. Exist diferen e între valorile raportate de aceste studii dependent, probabil,
nu numai de diferen ele regionale, ci i de particularit ile metodei de estimare a RFG aleas ,
ale metodelor de laborator folosite, ale bazei de selec ie a popula iei (Tabelul 2.1).
*studiu pilot într-o singur regiune a Spaniei; MDRD – Modification of Diet în Renal
Disease
Acela i studiu NHANES III a sugerat c un num r mult mai mare de persoane are
factori de risc pentru a dezvolta BCR iar, dintre ace tia, diabetul zaharat (15 milioane) i
hipertensiunea arterial (43 milioane) ocup primele locuri (50). În prezent, exist în întreaga
lume mai mult de 177 milioane de persoane cu diabet zaharat, iar pentru anul 2030, OMS
estimeaz c acest num r va cre te pân la circa 360 milioane.
În pofida diferen elor relevate, concluzia evident este c Boala cronic de rinichi este o
problem de s tate public datorit prevalen ei ridicate. Mai mult, un procent semnificativ
de cazuri sunt încadrate în stadiile ini iale ale bolii, obi nuit asimptomatice, ceea ce face ca
marea majoritate s nu fie identificat în mod curent. Astfel, se pierde oportunitatea
interven iei precoce, care a fost dovedit a întârzia progresia bolii. Reiese necesitatea
elabor rii unor programe na ionale menite s amelioreze diagnosticul precoce al cazurilor cu
BCR.
2.2.2. Costurile induse de tratamentul BCR
Un alt argument, pentru a defini BCR ca o problem de s tate public , îl constitue
costurile. În ultimele decenii, datorit progreselor continue înregistrate în domeniul TSFR,
care au permis supravie uirea unui num r din ce în ce mai mare de bolnavi, costurile pentru
îngrijirea acestor bolnavi sunt în continu cre tere. În 2001, aproximativ 1,5 milioane de
bolnavi erau sub tratament substitutiv renal în întreaga lume, iar ritmul de cre tere este de 67% pe an (80).
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Resursele financiare alocate acestei modalit i de tratament sunt impresionante. De i
bolnavii afla i în tratament substitutiv renal reprezint numai 0,6% din popula ia SUA, pentru
ei sunt cheltuite 6% din bugetul alocat s
ii (30). În România, numai tratamentul
bolnavilor dializa i (0,04% din popula ie) consum 3,94% din bugetul anual de s tate (sursa
– CNAS).

Figura 2.1. Dinamica bolnavilor trata í prin dializ în perioada 2005-2010 (sursa - RRR)

În 2009, num rul total al bolnavilor trata i a fost cu 7% mai mare fa de anul 2008, dar
cu 5% mai mic decât cel prev zut în Ordinul 417/431/31.03.2009. Cre terea num rului
bolnavilor hemodializa i a fost cu 3% mai mare decât cea prev zut (+11% fa de 2008), iar
num rul bolnavilor trata i prin dializ peritoneal a fost cu 41% mai mic (-13% fa de 2008),
confirmând tendin ele ultimilor 2 ani. (Figura 2.1)
2.3. Progresia i regresia BCR
2.3.1. Patogenia progresiei BCR
Patogenia este fundamentat pe binecunoscuta teorie a nefronulului restant. Progresia
Bolii cronice de rinichi are ca substrat histologic scleroza glomerular i fibroza tubulointersti ial , progresive, care se dezvolt ca r spuns la adaptarea func ional deficitar a
nefronilor restan i.
Adaptarea hemodinamicii glomerulare este esen ial pentru sus inerea RFG, deoarece
permite cre terea filtr rii glomerulare pentru fiecare nefron restant dar, totodat , ini iaz i
perpetueaz distruc ia glomerular (17, 66). Hipertensiunea intraglomerular este mediat
îndeosebi de angiotensina II (AngII), care ac ioneaz atât prin intermediul cre terii presiunii
arteriale sistemice cât i prin inducerea vasoconstric iei preferen iale a arteriolei eferente (7).
În afara acestor ac iuni hemodinamice, Ang II exercit i efecte non-hemodinamice, poten ial
implicate în progresia leziunilor renale (67).
În procesul fiziologic de îmb trânire, declinul func iei renale începe din decada a patra de
via , exprimat prin sc derea RFG într-un ritm de circa 1 mL/min pe an la persoanele între 35
i 55 de ani i de aproximativ 1,4 mL/min pe an la persoanele peste 55 de ani (49). În cursul
bolilor progresive de rinichi, ritmul de pierdere a func iei renale variaz de la 3-4mL/min pe
an, pentru nefropatiile lent evolutive (nefropatii glomerulare cu activitate imunologic redus ,
nefropatia hipertensiv , nefropatii tubulo-intersti iale) pân la 10-14mL/min pe an, în cazul
bolilor cu evolu ie rapid (nefropatia diabetic , nefropatii glomerulare cu activitate
imunologic intens , polichistoza renal , rejetul grefei renale).
2.3.2. Nefroprotec ia
2.3.2.1. Argumente în favoarea nefroprotec iei
În ultimii ani, în rile dezvoltate, costurile explozive ale terapiei insuficien ei renale
terminale datorate cre terii continue a num rului de pacien i care necesit supleere renal au
stimulat puternic aplica iile clinice ale conceptului de nefroprotec ie. Acesta const în detec ia
precoce i preven ia subsecvent a progresiei bolii renale cronice, în principal prin schimbarea
stilului de via
i utilizarea noilor agen i farmacologici (73). Similar bolii cardiovasculare,
încetinirea progresiei multor forme de BCR este în prezent posibil folosind un arsenal
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complex, care cuprinde atat m suri farmacologice (tratamentul hipertensiunii arteriale,
reducerea proteinuriei, controlul glicemiei i al metabolismului lipidic), precum i m suri
non-farmacologice (întreruperea fumatului, cre terea activit ii fizice i controlul greut ii
corporale).
Exist argumente experimentale pentru a afirma posibilitatea regresiei leziunilor
renale prin inhibarea sintezei de colagen, activarea metaloproteinazelor etc., dar, deoarece
înc sunt necesare studii suplimentare asupra reversibilit ii sclerozei glomerulare i a
surilor terapeutice de stimulare a regener rii renale dup diverse injurii, scopul major al
tratamentului bolii renale cronice (BCR) ramâne, în prezent, încetinirea progresiei bolii.
2.3.2.2. Nefroprotec ia nonfarmacologic
Restric ia proteic se num
printre primele interven ii propuse pentru a încetini rata
de progresie a afect rii renale cronice. Un mare studiu multicentric, randomizat, Modification
of Diet în Renal Disease (MDRD) a urm rit clarificarea acestei probleme. Dup o perioad
medie de urm rire de 2,2 ani a 585 de pacien i, analiza primar nu a relevat nici o diferen
între cele dou loturi în ceea ce prive te rata de declin a RFG în MDRD I i doar un trend u or
descendent al ratei de progresie în MDRD II. O analiz secundar a datelor ob inute în acest
studiu eviden iaz totu i efectele renoprotectoare ale restric iei proteice. Rezultatele sunt
satisfacatoare, mai ales în cazul celor cu o rat mare de deteriorare a functiei renale. Corelând
rezultatele MDRD I i II, s-a concluzionat c o reducere a aportului de proteine cu 0,2 g/Kg/zi
conduce la sc derea ratei de declin a RFG cu 1,15 ml/min/an (adic cu 29%) i la cre terea cu
41% a ratei de supravie uire.
În concluzie, datele disponibile în prezent nu ofer o sus inere puternic a strategiei de
restric ie proteic ca tratament eficace în stoparea progresiei afec iunii în majoritatea formelor
de boal renal cronic . Totu i, o diet cu restric ie proteic moderat trebuie considerat ca
parte component a planului terapeutic, care împiedic apari ia unor complica ii metabolice,
cum ar fi acidoza, hiperkaliemia, hiperfosfatemia i simptomele de uremie.
Alte restric ii dietetice
Restric ia aportului de clorur de sodiu la 80-120 mmol/zi (aproximativ 2-3g NaCl)
este recomandat cu scopul de a optimiza efectul anti-proteinuric al IECA, BRA i
blocantelor canalelor de calciu non-dihidropiridinice (28). Nu trebuie aplicat în cazul
nefropatiilor cronice cu pierdere de sare.
Aportul de lichide Analiza secundar a unor bolnavi inclu i în studiul MDRD, cu RFG
între 25-55mL/min/1,73m2 i mediana creatininei serice 1,9 mg/dL, a relevat o asociere
semnificativ între aportul lichidian crescut i progresia mai rapid a bolii renale. Rata de
declin a filtratului glomerular a fost cu 1-1,5mL/min pe an mai mare la bolnavii cu diurez
peste 2,85L, comparativ cu cei cu diurez sub 2L (29).
În consecin , unii autori sugereaz c aportul exagerat de lichide (peste 3,5L) nu
trebuie recomandat de rutin bolnavilor cu BCR, mai ales celor cu polichistoz renal (28).
2.3.2.2.2. Întreruperea fumatului
Impactul fumatului asupra deterior rii func iei renale a fost recent evaluat într-un
studiu popula ional în Suedia (34). Au fost introdu i 926 de pacien i cu BCR (definit prin
valoarea creatininei serice > 4,4 mg/dl la b rba i i > 2,8 mg/dl la femei) i 998 de subiec i în
grupul de control. Durata mare a consumului (<40 ani), fumatul intens (>20 ig ri/zi), precum
i doza cumulativ mare (<30 pachete /an) s-au asociat cu cre terea semnificativ a riscului de
progresie a bolii renale.
2.3.2.3. Nefroprotec ia farmacologic
2.3.2.3.1. Practica farmacologic a nefroprotec iei
Tratamentul HTA
Este cunoscut faptul c HTA este un factor important i pentru progresia nefropatiei
diabetice. Cu certitudine sc derea TA sistemice are rol renoprotector, dar se ive te întrebarea:
„Cât de mult ar trebui sc zut TA pentru ob inerea unei protec ii renale optime în BCR?”.
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Ghidurile NFK/K/DOQI recomandau ca, în terapia antihipertensiv la pacien ii cu
BCR, valoarea int a TA s fie <130/80 mmHg (41).
Studiul randomizat Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT) a evaluat impactul
valorilor TA (sistolice i diastolice) i a presiunii pulsului asupra evolu iei cardiovasculare.
Concluzia autorilor a fost c valoarea optim a TA pentru evitarea apari iei evenimentelor
cardiovasculare la ace ti pacien i este de 120/85 mmHg (56).
În plus, van Bemmel i colab. au ar tat recent c la persoanele vârstnice (>85 ani),
cre terea TAS sau TAD nu influen eaz declinul anual al func iei renale, iar TAD <70 mmHg
i sc derea TAS sau TAD între 85-90 ani se asociaz cu o accelerare a sc derii clearance-ului
de creatinin (18).
Tratamentul antiproteinuric
Proteinuria este tradi ional considerat ca marker al lez rii membranei filtrante
glomerulare i utilizat ca indicator al severit ii afect rii glomerulare. S-a observat c
proteinuria per se contribuie la injuria progresiv renal i, astfel, reducerea sa de ine un rol
important în prevenirea deterior rii func iei renale.
Efectul antiproteinuric ob inut prin administrarea de IECA i controlul TA este mai
mare cu cât proteinuria ini ial este mai mare (21).
Orice tratament, care are ca int reducerea eficient a proteinuriei, are efecte benefice
pe termen lung asupra pogresiei bolii renale, mai ales la pacien ii cu proteinurie mare. Prin
consens, s-a stabilit ca targetul sa fie reducerea proteinuriei la 0,5g/zi, indiferent de cauza
afect rii renale (79).
Alte medicamente
Blocantele canalelor de calciu (BCC) i în special BCC dihidropiridinice (BCC-DHP:
nifedipina, amlodipina) nu sunt indicate ca monoterapie de prim linie în tratamenul BCR, în
special la pacien ii cu forme avansate (stadiile 3 i 4) sau proteinurie semnificativ . Totu i,
utilizarea acestei clase în combina ie cu IECA i/sau ARA poate fi eficient i sigur în
atingerea valorilor “ int ” ale TA.
Ad ugarea moxonidinei la ARA s-a dovedit a fi eficient la pacien ii cu BCR prin
reducerea semnificativ a hiperactivit ii simpatice comparativ cu ARA în monoterapie (75).
Mai mult, moxonidina are un efect renoprotectiv care nu decurge din efectul s u asupra TA,
în studii experimentale i clinice observându-se c dozele nonhipotensive de moxonidin
reduc semnificativ glomeruloscleroza i albuminuria (60, 19).
Terapii experimentale
1. Antagoni tii receptorilor endotelinei. Expresia genei endotelinei i sinteza renal de
endotelina-1 sunt crescute la animalele cu boal renal cronica. Exist eviden e preliminare c
antagoni tii receptorilor de endotelin reduc tensiunea arterial i rezisten a vascular renal
în BCR (1).
2. Endopeptidazele neutre i inhibitorii vasopeptidazelor. Peptidele filtrate sunt rapid
degradate la nivel renal de endopeptidazele neutre, prevenindu-se astfel ajungerea unor
cantit i excesive la nivelul nefronilor terminali i sc derea periculoas a RFG (85). Inhibitorii
vasopeptidazelor sunt o clas nou de agen i forma i dintr-o singur molecul capabil s
inhibe simultan, atât enzima de conversie a angiotensinei, cât i endopeptidaza neutr . Astfel,
tratamentul cu inhibitori ai vasopeptidazei se asociaz cu reducerea produc iei de
vasoconstrictori (Ang II) i acumularea vasodilatatorilor men iona i.
3. Medicamente care previn fibroza renal . Pirfenidona (derivat de piridona administrat
oral) intercepteaz numeroase citokine, inhibând TGF-ß, TNF , PDGF i EGF (15). În
modelele experimentale de leziuni renale, cum ar fi toxicitatea la ciclosporin , tacrolimus sau
doxorubicina i glomerulonefritele cu anticorpi anti MBG, Pirfenidona i-a dovedit
eficacitatea în reducerea severit tii leziunilor. Studii privind acest nou medicament sunt, de
asemenea, în desf urare.
Tratamentul dislipidemiei
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Recent, cea mai mare meta-analiz care a evaluat efectele renale ale statinelor a
concluzionat c aceast terapie pare a reduce modest proteinuria i, mai mult, s-a observat
doar o mic reducere a ratei de pierdere a func iei renale, în special la pacien ii cu boala
cardiovascular (86).
Principalul scop al tratamentului dislipidemiei în BCR este prevenirea complica iilor
cardiovasculare (26). Pacien ii cu BCR se încadreaz într-un grup cu risc substan ial crescut
de a dezvolta evenimente cardiovasculare, de aceea ghidurile K/DOQI recomand tratarea
dislipidemiei pân la valori mai mici decât valoarea int stabilit pentru LDL colesterol.
Controlul glicemiei la pacien ii diabetici cu Boala Renala Cronica
Riscul apari iei nefropatiei diabetice este mai mic dac se ob ine un control metabolic
bun, ceea ce corespunde men inerii unor valori ale HbA1c <7%. Men inerea unui bun control
glicemic reprezint o interven ie sigur care limiteaz apari ia complica iilor diabetice i este
recomandat de majoritatea autorilor de i, în cazul pacien ilor cu nefropatie diabetic i
func ie renal mult afectat , impactul este mai pu in evident.
Tratamentul hiperfosfatemiei
Reten ia de fosfa i, o consecin a declinului func iei renale, survine destul de precoce
în evolu ia BCR (de obicei când RFG scade sub 60ml/min/1,73m²). Aceast tulburare
metabolic se coreleaz cu cre terea riscului cardiovascular la pacien ii cu IRC afla i în
program de dializ , în schimb, rolul acesteia în apari ia evenimentelor cardiovasculare în
stadiile pre-dialitice ale suferin ei renale cronice este controversat.
Conform ghidurilor K/DOQI, valoarea int a nivelului plasmatic de PTH difer în
func ie de stadiul BCR, astfel:
stadiul 3 – PTH = 35-70 pg/ml
stadiul 4 – PTH = 70-110 pg/ml
stadiul 5 – PTH = 150-300 pg/ml
Tratamentul anemiei
Sindromul anemic este prezent la majoritatea pacien ilor cu afectare renal , înaintea
apari iei IRC. Anemia se datoreaz în principal producerii deficitare de globule ro ii,
secundar secre iei reduse de eritropoietin de c tre rinichiul afectat, dar i prezen ei în
circula ie a inhibitorilor eritropoiezei i sc derii duratei de via a hematiilor. Mul i autori
consider anemia un factor de risc pentru progresia BCR. Se recomand tratarea anemiei din
stadiile predialitice conform ghidurilor actuale: pacien ii cu Hb <11g/dl trebuie sa primeasc
un agent cu rol de stimulare a eritropoiezei, iar valoarea int a Hb este de 11-12 g/dl (sau Ht
între 33-36%). Doza recomandat de eritropoietin recombinat uman , sau , este de 80 –
120 U/kg/s pt.(se pot administra i 2-3 doze/s pt., dar administrarea unic /s pt mân pare a fi
mai eficient ) (3). Darbopoietina, un alt agent eritropoietic, are un timp de înjum ire de trei
ori mai mare decât al eritropoietinei i, în terapia de între inere, este frecvent administrat
bilunar sau chiar o dat pe lun (doza ini ial fiind de 0,45 g/kg/s pt.).
Tratamentul hiperuricemiei
Acidul uric este ast zi recunoscut a fi un mediator al progresiei BCR. Mecanismul
precis nu este cunoscut, dar probabil c este legat de interferarea mai multor efecte adverse
ale hiperuricemiei: disfunc ie endotelial , activarea trombocitelor circulante i alterarea
produc iei de oxid nitric endotelial, cre terea presiunii hidrostatice glomerulare prin
stimularea direct a prolifer rii celulelor musculaturii netede vasculare în arteriolele aferente,
având drept consecin cre terea rigidit ii peretelui vascular i pierderea mecanismelor
autoreglatorii, efecte proinflamatorii prin stimularea sintezei de MCP-1 (proteina
chemoatractanta a monocitelor-1), interleukina 1 , interleukina 6 i TNF
(factorul de
necroz tumorala ) care contribuie la dezvoltarea bolii vasculare i aterosclerozei (36).
2.3.3. Mecanismele regresiei leziunilor renale
În prezent, se acumuleaz din ce în ce mai multe date experimentale i clinice care
sugereaz posibilitatea regresiei leziunilor renale (40).
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Formarea de nou esut renal poate probabil s induc un proces de remodelare a re elei
de capilare glomerulare (angiogeneza i anti-angiogeneza). Merit men ionat c rolul
antifibrotic al medicamentelor care blocheaz sistemul renina-angiotensina-aldosteron este
înc subapreciat (33).
Profilaxia secundar cuprinde m suri terapeutice capabile s încetineasc ritmul de
degradare a func iilor renale, pentru a întârzia necesitatea ini ierii terapiei de substitu ie a
func iilor renale.
2.4. Preluarea în îngrijire a bolnavului cu BCR
2.4.1.1. Metode de depistare în popula ie a BCR
Identificarea precoce a pacien ilor cu BCR este o condi ie esen ial pentru acordarea
unei îngrijiri optime, în scopul încetinirii sau stop rii evolu iei c tre TSFR, precum i al
cre terii calit ii vie ii i reducerii morbidit ii i mortalit ii de cauz cardio-vascular . Acest
deziderat necesit programe de triaj sau de screening. BCR îndepline te criteriile lui Wilson i
Jungner, adoptate de OMS cu peste 30 de ani în urm pentru a aprecia drept bun un program
de screening (228):
2.4.1.1.1. Teste pentru detectarea BCR
Examenul semicantitativ al urinei cu benzi-test pentru identificarea proteinuriei,
albuminuriei i/sau hematuriei i determinarea creatininei serice, K/DOQI recomand
evaluarea calitativ a proteinuriei din urina emis spontan i estimarea RFG pe baza
creatininei, drept teste de triaj pentru BCR (101). Totu i, nu este clar dac aceste metode
îndeplinesc caracteristicile necesare pentru un test de discriminare aplicabil pe scar larg
(54).
2.4.1.1.2. Tehnici de screening
În prezent, exist dou tendin e: screening în popula ia general i screening în
popula ia cu risc crescut pentru BCR.
Aplicarea intit a testelor screening în popula iile cu risc crescut pentru dezvoltarea
BCR, în care inciden a i prevalen a afect rii renale sunt semnificativ mai mari fa de
popula ia general , cre te probabilitatea de a identifica cazuri în stadii precoce ale bolii renale
progresive i amelioreaz rela ia cost/eficien (90):
bolnavi diabetici – test pentru proteinurie/albuminurie efectuat anual, iar la cei cu
proteinurie monitorizarea trebuie practicat de trei ori pe an i creatininemia
trebuie m surat “regulat”;
bolnavi hipertensivi – determinarea periodic a proteinuriei, electroli ilor serici,
ureei i creatininei serice.
Rossert i Wauters au propus un plan de evaluare a persoanelor cu risc crescut pentru
BCR (Tabelul 2.4.1.) (186).
Bolnavii care au factori de ini iere trebuie trata i adecvat fiec rei afec iuni în parte, în
scopul prevenirii sau întârzierii instal rii BCR (93).
În concluzie, pân în prezent nu exist argumente în favoarea unui program de depistare
în mas în popula ia neselec ionat asimptomatic , dar metodele de screening ar trebui
aplicate intit la categoriile cu risc crescut pentru BCR.
2.4.1.1.3. Interven ii terapeutice de profilaxie primar
Primul pas în prevenirea BCR este interven ia de profilaxie primar a bolii cauzale.
Trebuie avut în vederea preven ia afec iunilor cu inciden crescut în instalarea BCR:
2.4.2.1. Abordarea terapeutic a bolnavilor cu BCR
Strategia terapeutic de reno-protec ie este indicat , cu pu ine excep ii, oric rui pacient
cu boal renal cronic progresiv (28).
Pentru fiecare pacient cu Boal cronic de rinichi trebuie stabilit un plan clinic de
ac iune adecvat stadiului evolutiv, definit conform clasific rii NKF-K/DOQI (7
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2.4.2.2. Interven ii terapeutice în profilaxia secundar a BCR
Se refer la m surile de nefroprotec ie prezentate mai sus prin interven ia asupra
factorilor de progresie modifcabili i constau în: controlul hipertensiunii arteriale, reducerea
proteinuriei, controlul glicemiei la diabetici, corectarea anemiei, terapia hipolipemiant cu
statine, corectarea anomaliilor metabolismului fosfo-calcic, oprirea fumatului, combaterea
obezit ii, administrarea de aspirin
în doz
mic
(75-81mg/zi), combaterea
hiperhomocisteinemiei (cu acid folic 5-10 mg/zi), evitarea administr rii de antiinflamatoare
nesteroidiene, evitarea hipopotasemiei prelungite, administrarea de antioxidan i (3, 13, 66, 28,
64, 55, 9)
2.4.2.3. Tratamentul substitutiv al func iilor renale
Principalele metode de tratament substitutiv al func iilor renale
Hemodializa Doza uzual de dializ în România este de 12-13,5 ore pe s pt mân (trei
edin e de hemodializ a câte 4-4,5 ore fiecare) (55), cu scopul de a asigura o rat de reducere
a ureei de peste 65% i un Kt/V al ureei de 1,2-1,4 (76).
Dializa peritoneal este principala metod intracorporal de TSFR. În tehnica dializei
peritoneale continue ambulatorii (cea mai frecvent folosit în ara noastr (54)), epurarea
sângelui este permanent , 24 de ore din 24, prin înlocuirea lichidului de dializ de patru ori pe
zi, de obicei la interval de 6 ore.
Ambele metode permit excre ia toxinelor uremice i corectarea dezechilibrelor hidroelectrolitic i acido-bazic, f a suplini func iile endocrine i metabolice ale rinichilor (76).
Transplantul renal este cea mai satisf toare metod de TSFR deoarece poate înlocui
toate func iile rinichilor i permite apropierea de performan ele rinichiului normal, cu
asigurarea unei calit i a vie ii net superioar , desigur cu pre ul efectelor adverse poten iale
ale terapiei imunosupresoare (76). Este grevat de dificultatea g sirii unui donator compatibil
i de necesitatea unui aparat logistic complex i bine organizat la nivel na ional.
2.4.2.4. Programe de s
tate pentru profilaxia i tratamentul BCR
Necunoscut la nivelul instiu iilor implicate în deciziile din s tate public , BCR
beneficiaz doar indirect de programe de profilaxie ca urmare a programului curativ pentru
diabet zaharat. În schimb, cunoa te o dezvoltare bun programul de tratament prin dializ , atât
hemodializ cât i dializa peritoneal . Ultima, de i recomandabil cel pu in în primii ani
pentru c ofer o mai bun calitate a vie ii active, a cunoscut o sc dere, ca urmare a
privatiz rii i a politicii de rambursare a Casei Na ionale de Asigur ri de S tate.
Transplantul renal, care ar fi solu ia ideal i care, de asemenea, beneficiaz de un program
na ional, nu a cunoscut o dezvoltare deosebit datorit num rului redus de donatori.
Recoltarea de la cadavru fiind înc insuficient organizat nu a dus la cre terea semnificativ a
num rului de transplanturi. Costurile TSFR, dup cum am prezentat mai sus, sunt în continu
cre tere, nu numai în România, fapt ce va genera dificult i majore în sus inerea financiar a
tratamentului BCR. Se impune elaborarea unui program complex de preven ie primar i
secundar care s reduc prevalen a bolii i rata de cre tere a bolnavilor care necesit TSFR.

CAPITOLUL 3. Analiza cunoa terii epidemiologiei BRC la nivelul
institu iilor de s
tate public din România
3.1. Introducere
În România, atât prin extrapolarea datelor statistice din alte ri, cât i prin cea a studiilor
efectuate la nivel na ional, se estimeaz , pentru popula ia adult , aproximativ 1,99 milioane
de persoane care au BCR. Dintre acestea, numai 0,6% sunt cuprinse în prezent în forme de
asisten medical specializat . Programul de supleere a func iilor renale prin dializ consum
28% din fondul alocat programelor de s tate sau 3,94% din FUNASS, dar se adreseaz
numai stadiului terminal al bolii, respectiv la 0,04% din popula ie, de i exist m suri
eficiente de profilaxie secundar care ar permite întârzierea progresiei spre dializ i
reducerea morbidit i/mortalit ii, dac ar fi aplicate în stadii incipiente.
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Sursele de date pentru cunoa terea epidemiologiei bolilor renale sunt raport rile curente
ale medicilor de familie, ale spitalelor, ale cabinetelor de specialitate din ambulator i
anchetele st rii de s tate a popula iei. Pentru bolile renale cronice aceste surse sunt grevate
de erori determinate de mai multe cauze, respectiv:
Cauze care in de regelment rile privind raportarea:
medicii de familie raporteaz utilizând codificarea pe 999 de coduri;
spitalele i medicii speciali ti folosesc codificarea CIM;
datele epidemiologice ob inute din analiza morbidit ii i mortalit ii, utilizând
codificarea bazat pe Clasificarea Interna ional a Bolilor, nu sunt suficient de
relevante;
nu se raporteaz toate bolile cu poten ial de progresie spre BCR;
nu to i raportorii furnizeaz datele cerute i nu este verificat corectitudinea
raport rilor.
Cauze care in de procedurile de diagnostic
descrierea popula iei la risc i a factorilor de progresie sunt, în acest moment, pu in
conturate pentru bolile renale, de i se discut din ce în ce mai mult în termeni de
„epidemie renal ”;
absen a metodologiei standardizate de dozare a creatininemiei i ignorarea influen ei
exercitate de declinul dependent de vârst al func iei renale (262);
datele colectate nu sunt validate medical.
Exist argumente c aceste modalit i de colectarea a datelor i utilizarea acestor
clasific ri pentru cunoa terea morbidit ii i mortalit ii prin boli renale subestimeaz
inciden a i prevalen a, prin subdiagnosticare. La nivelul medicului de familie
subdiagnosticarea se datoreaz complexit ii defini iilor de caz, conforme cu clasificarea
interna ional , care necesit prezen a specialistului nefrolog sau cel pu in a medicului
internist, sensibilizat asupra acestei probleme.
3.2. Material i metod
Prezentul studiu a inclus date preluate din raport rile f cute c tre Centrul Na ional pentru
Organizarea i Asigurarea Sistemului Informa ional i Informatic în Domeniul S
ii
(CNOASIIDS) în perioada 2007- 2009, precum i din anchetele st rii de s tate realizate în
anii 1985, 1989 i 1997. Din datele colectate, din raport rile a 11.230 de medici de familie,
extras cele referitoare la urm toarele coduri de boal coduri de boal din CIM 10: I12,I13,
I15.1, N00-N07, N10-N21, N23, N25-N28, N39.1,N39.2, Q60, Q61, Q62, Q63. Datele se
refer doar la inciden a i mortalitatea prin boli renale i cardiovasculare. Nu de inem date
referitoare la prevalen a acestor boli. Valoarea lor const în faptul c au fost prelucrate unitar
la nivel na ional, dup o metodologie unitar .
Datele rezultate din anchetele st rii de s tate respect o metodologie precis i uniform
pentru cele trei anchete men ionate, încât rezultatele ob inute sunt perfect comparabile i, în
acela i timp, reprezentative pentru s tatea întregii popula ii. Din cele 99 de boli care au
cut obiectul anchetei, am re inut numai bolile renale cu poten ial de progresie spre BCR,
precum i hipertensiunea i diabetul zaharat (cauze frecvente ale bolilor renale cronice).
antionul a fost stabilit prin selec ie tipic , stratificat a gospod riilor catagrafiate din 166 de
localit i urbane i rurale din toate jude ele rii. În studiu au intrat 12.230 de persoane peste
15 ani, din 4475 de gospod rii.
3.3. Rezultate
Datele sunt prezentate în tabele i sunt prelucrate statsitic prin raportare la popula ia
României. Compararea rezultatelor cu datele statistice, rezultate din studii, reflect
discrepan e majore care confirm ipoteza c epidemiologia bolilor renale nu este cunoscut ,
de i este demonstrat c ele constituie o problem de s tate public .
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INCIDEN A ÎN ANII 2007- 2009 (INDICI LA 100000 LOCUITORI)
COD ICD-10

COD 999

I10

453

1088,30

1066,53

1141,41

I15

457

102,14

69,22

64,54

I20

458

149,15

161,93

166,54

I25

462

451,88

445,61

499,41

I42; I44.0-I51.9

2007

2008

2009

476

26,90

25,97

50,94

I70

482

155,38

160,30

156,56

I82

490

13,32

16,80

16,21

N00 -N07

670-677

2819,1

3120,.5

3228,1

N10

678

32,48

40,08

41,72

N17

684

6,05

5,98

5,23

N19

686

6,76

3,87

6,74

N20

687

154,76

170,08

169,37

N23

689

132,01

166,76

183,89

N25

690

8,75

12,73

7,82

3.4. Discu ii
Din datele prezentate, remarc m diferen ele dintre codificarea utilizat în raport rile
medicilor de familie versus codific rile utilizate în spital i în ambulatoriu de specialitate.
Astfel, în nomenclatorul anchetelor st rii de s tate din România, pentru evaluarea
bolilor renale au fost cuprinse numai o parte din bolile renale, cu poten ial evolutiv:
Nefropatii cronice
Sindromul nefrotic
Glomerulonefrita cronic
Nefropatiile intersti iale cronice
Insuficien a renal cronic
Calculii rinichiului i ureterului
Nu au fost cuprinse, în anchet , urm toarele afec iuni:
Glomerulonefrita acut ;
Nefrita i nefropatia f precizare, dac este acut sau cronic ;
Insuficien a renal acut ;
Insuficien a renal f precizare;
Hiperplazia renal de origine necunoscut ;
Infec iile renale;
Hidronefroza;
Alte afec iuni ale rinichilor i ureterului.
Defini iile de caz au urm rit specificitatea diagnosticului, necesitând investiga ii mai
laborioase, cum ar fi examenul urinei din 24 de ore, pentru determinarea proteinuriei, a
clearerence-ului creatininei, a c ror realizare este grevat de mul i factori de eroare. Aceast
metodologie exclude un num r mare de poten iali candida i la BCR, fapt care face ca
prevalen a bolilor renale în trei anchete (realizate în 1983, 1989 i în 1997) s fie de 10 ori
mai mic decât toate estim rile studiilor efectuate în România, în Europa sau la nivel
interna ional.
MORTALITATEA (INDICI LA 100000 LOCUITORI)
COD ICD-10

COD 999

I10

453

2007

2008
53,73

16

58,49

2009
61,91

I15

457

0,00

0,00

0,00

I20

458

1,37

1,44

1,33

I25

462

141,38

138,50

138,46

I42; I44.0-I51.9

476

34,41

36,56

35,39

I70

482

57,43

56,20

55,80

I82

490

0,07

0,07

0,14

N00-N07

670

0,34

0,30

0,29

N10

678

0,15

0,12

0,14

N17

684

1,58

1,52

1,70

N19

686

0,82

1,13

0,87

N20

687

0,00

0,00

0,00

N23

689

0,00

0,00

0,00

N25

690

0,00

0,00

0,00

Indice de prevalen
Boli renale
Nefropatii cronice
Litiaza renal
IRC
Hpertensiunea arterial
Diabet zaharat

1983
0,83
0,31
0,68
0,06
14,18
1,96

1989
1,38
0,25
0,84
0,1
15,55
2,69

1997
2,54
0,53
0,98
0,18
16,72
3,18

În 1983, indicele de prevalen raportat la popula ia general este 0,83%, iar raportarea la
popula ia de peste 10 ani este de 1%. Dintre acestea, au fost încadrate drept nefropatii cronice
31,5%. În cifre absolute, estim rile au fost urm toarele: 190.000 de boli renale, din care
130.000 litiaze renale i ureterale i 60.000 nefropatii cronice.
În 1989 vs. 1997 indicele de prevalen pentru popula ia de peste 15 ani este de 2,54%,
fa de 1,38% în 1989. A fost estimat un num r de 250.000 de bolnavi cu boli renale, din care
numai 33,5% au fost cu nefropatii cronice, respectiv 86.765. Estim rile conform indicilor de
prevalen reie i din studii arat un num r de 10-20 de ori mai mare.
În anuarul de statistic sanitar , singurul loc unde pot fi reg site bolile renale este la
capitolul Mortalitate. Acestea sunt incluse, pe baza unei clasific ri anatomice, în grupa bolilor
aparatului genito-urinar. Conform acestor date, mortaliatea determinat de aceast grup de
boli variaz , în ultimii 40 ani, între 16,3 i 10,4/100.000 de locuitori. Se remarc o sc dere
începând cu anul 1990, posibil influen at de introducerea tratamentului prin dializ cronic .
Remarc m c , în ciuda faptului c tratamentul formelor avansate are o pondere important în
cheltuielile pentru s tate (3,94% FNUAS, numai pentru dializ , cheltuieile cu terapia
adjuvant
i tratamentul complica iilor neputând fi luat în calcul din lipsa datelor),
preocuparea pentru aceast problem de s tate public este absent pentru deciden ii din
domeniu.
Pe de o parte, frecven a bolilor renale este aparent redus : în România, mortalitatea prin
boli ale aparatului reno-urinar (cod N00-N99) a fost în anul 2002 de 0,11‰ (0,88% din
num rul total de decese), iar în SUA de 0,14‰ (1,6% din totalul deceselor), de peste 20 de ori
mai mic decât cea determinat de bolile inimii (Tabelul 3.1.) (11, 12).
Pe de alt parte, de i o detaliere operant a afec iunilor renale a devenit disponibil dup
anul 2001, consecutiv reviziei a X-a a Clasific rii Interna ionale a Bolilor, persist deosebiri
de încadrare, determinate de criterii diferite de diagnostic. Lipsa criteriilor unitare de
clasificare i de diagnostic este responsabil , într-o m sur notabil , i de dificult ile de
comparare ( i de interpretare) a datelor epidemiologice existente, chiar în diferite registre
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specializate, cum sunt cele de biopsii renale sau cele de dializ i transplant. Nefropatia
diabetic i nefropatiile vasculare sunt cele mai frecvente afec iuni responsabile de necesitatea
TSFR în SUA, probabil datorit prevalen ei ridicate a diabetului zaharat i hipertensiunii
arteriale, precum i a propor iei crescute de afro-americani, la care este descris predispozi ia
pentru evolu ia c tre glomeruloscleroz i nefroangioscleroz . În Europa i Australia/Noua
Zeeland , unde predomin popula ia caucazian , nefropatiile vasculare reprezint sub 10%
din cazuri, iar diabetul zaharat este a doua sau a treia cauz de ini iere a TSFR.
Glomerulonefritele sunt cea mai important cauz de insuficien renal cronic în Australia
i Noua Zeeland , dar ocup abia locul trei în Europa i SUA. Registrul ANZDATA
men ioneaz 67% dintre cazurile de nefropatii glomerulare ca având clasificare histologic
precizat , procent superior registrului European (53%) sau American (37%), ceea ce exclude
diagnosticul “excesiv” drept posibil explica ie a diferen elor de prevalen raportate (31).
De asemenea, în România, glomerulonefritele sunt etiologia cea mai frecvent , fiind
responsabile de aproape jum tate din cazurile care au necesitat TSFR. În plus, spre deosebire
de datele raportate din Registrul European, diabetul zaharat i nefropatiile vasculare sunt mai
rare. O posibil explica ie a acestor discrepan e ar putea fi aceea a unei selec ii la includerea
bolnavilor în TSFR, impus de disponibilitatea limitat a centrelor de dializ în România
(datele prezentate fiind din anul 2002) (239). Bolnavii mai tineri, cu boli glomerulare
primitive, la care prognosticul vital este mai bun, ar fi avut acces preferen ial în dializ ,
comparativ cu bolnavii diabetici sau vârstnici, la care co-morbidit ile (mai ales cardiovasculare) sunt factori de prognostic rezervat.
3.5. Concluzii
1. Raport rile curente privind bolile cronice de rinchi, conform reglement rilor
Ministerului S
ii, sunt neuniforme, validitatea dateor nu este confirmat , nu cuprind
toate bolile cu poten ial de progresie spre insuficie renal cronic , subdiagnosticând net
prevalen a bolilor renale cronice.
2. Anchetele st rii de s tate, de i respect metodologia de cercetare stiin ific , nu
reflect adev rata prevalen a bolilor renale cronice, deoarece, în lipsa adopt rii la nivel
oficial a conceptului de Boal Cronic de Rinichi, nu are în vedere st rile patologice
încadrabile acestei entit i nosologice
3. Indicele de prevalen , calculat pe baza înregistr rilor curente de la medicii de familie,
raportat la indicele de prevalen rezultat din ancheta st rii de s tate este de peste 2 ori mai
mic, fapt ce reflect inconsiten a datelor din raport rile curente.
4. Rata de cre tere a indicelui de prevalen , calculat raporând datele din ancheta st rii de
tate din 1997 la cele din 1989, este de 0,03%
5. Dac s-ar p stra aceast rat de cre tere, indicele de prevalen pentru IRC în 2010 ar fi
de 0,39%, aproximativ egal cu inciden a stadiului 5, rezultat din studiile epidemiologice.
6.Costurile TSFR i rata de cre tere a pacien ilor care necesit acest tratament impun o
nou abordare a bolilor renale cronice, bazat pe conceptul (acceptat la nivel interna ional)
Bolii Cronice de Rinichi. Aceasta ar permite estimarea nevoii normative de asisten medical
pentru bolile cronice i adoptarea unor interven ii de s tate public , care ar putea proteja
fondurile alocate s
ii.
7. Prevalen a mare a celor dou cauze importante ale BCR i ale stadiului 5D al BCR,
semnificând un rezervor important pentru aceast afec iune, argumenteaz , în plus, c datele
de prevalen a bolilor cronice de rinichi sunt subestimate.

CAPITOLUL 4. Contribu ii la cunoa terea prevalen ei reale a BCR în
popula ia adult în România
4.1. Introducere
În urma definirii i clasific rii de c tre National Kidney Foundation Kidney Disease
Outcomes Quality Initiative (NKF-K/DOQI) în 2002 i aprob rii în 2004 de c tre Kidney
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Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), BCR i s-a acordat o mai mare aten ie în
practica clinic i în cercetarea în domeniul s
ii publice. Dintr-o afec iune considerat cu
o prevalen redus , identificat cu prec dere în stadiul în care necesit tratament de supleere
a func iei renale (TSFR), BCR a devenit o problem de s tate public ca urmare a asocierii
acestei maladii cu indicatori de morbiditate i mortalitate ridica i (mai ales prin boli cardiovasculare), dar i datorit costurilor extreme ale TSFR, în urma perfec ion rii procedurilor
terapeutice cu rezultate remarcabile în ce prive te supravie uirea. Interesul a devenit din ce în
ce mai mare în urma constat rii faptului c exist solu ii terapeutice care pot încetini, opri sau
chiar inversa progresia bolii c tre insuficien a renal terminal (care necesit TSFR prin
aplicarea m surilor de nefroprotec ie).
Prevalen a real a acestei boli în popula ia general reprezint înc , în mare m sur , o
necunoscut . Estim rile variaz între 3,8 i 16,8% în SUA, pentru a atinge 22,6 % în Belgia,
a cum am prezentat în prima parte a lucr rii. Pân în prezent, nu exist o evaluare
epidemiologic care s estimeze o prevalen real a BCR în popula ia din estul Europei.
De men ionat c aceasta nu difer esen ial de morbiditatea prin alte boli cronice, cum ar
fi bolile cardiovasculare, diabetul zaharat etc. Esen iale pentru identificarea BCR sunt
determinarea func iei excretorii renale (FER) i a proteinuriei.
Studiile din România, de i dau rezultate asem toare cu studiile interna ionale în ceea ce
prive te prevalen a BCR, acestea sunt efectuate pe un num r relativ restrâns de persoane. În
2007, Ministerul S
ii i Casa Na ional de Asigur ri de S tate au lansat Programul
Na ional de Evaluare a St rii de S tate, derulat la nivelul asisten ei medicale primare.
Obiectivele acestui program au fost:
de a detecta, în popula ia general , bolile cronice cu impact major asupra st rii de
tate;
de a identifica factorii de risc;
de a facilita diagnosticarea lor precoce;
de a supraveghea progresia acestora.
Scopul programului a fost de a preveni decesele premature, pentru a îmbun i starea de
tate a popula iei prin prevenirea i tratarea acestor boli i de a cre te accesul la servicii de
tate a întregii popula ii din România, în vederea îmbun irii supravie uirii i calit ii
vie ii.
Un num r mare de persoane au luat parte la acest program în 2007 i 2008, în cadrul
ruia s-a efectuat o evaluare am nun it a st rii lor de s tate de c tre medicii de familie.
Aceast evaluare a inclus anamneza, examenul fizic i mai multe investiga ii de laborator, cu
scopul detect rii bolilor majore i a factorilor de risc general. În acest context, la fel ca i
pentru alte boli, a fost inclus, la persoanele cu risc, un screening pentru BCR. Acest screening
a fost bazat pe dozarea creatininei serice i examenul sumar de urin .
În studiul nostru, am analizat rezultatele acestui screening BCR la popula ia adult din
jude ui Ia i, unul dintre cele mai mari jude e din cele 42 de din România. Scopurile noastre au
fost:
(a) de a estima prevalen a BCR pe stadii, prin utilizarea a dou metode diferite de estimare a
RFG - mod MDRD4 i CKD-EPI;
(b) pentru a identifica unele modific ri patologice de laborator asociate cu BCR la aceast
popula ie.
4.2. Material i metod
Prezentul studiu valorific datele colectate în cadrul Programului Na ional de Evaluare a
St rii de S tate (PNESS) pentru popula ia din jude ul Ia i. A fost utilizat tehnica de
screening în popula ia cu risc crescut, bazat pe analiza datelor ob inute de la laboratoarele
participante la PNESS. Acestea au avut înregistrate rezultatele în format electronic i au
utilizat aceea i metod de dozare a creatinienei serice.
În selec ia cazurilor, s-a utilizat modelul conceptual folosit de K/DOQI în 2002 pentru
definirea i clasificarea BCR. Acesta includea un num r de variabile demografice
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anamnestice i clinice, asociate semnificativ cu dezvoltarea BCR, care putea progresa spre
stadii avansate, cu insuficien renal ca faz terminal sau care puteau conduce la
evenimente cardiovasculare.
Criteriile de selec ie a cazurilor încadrate în grupul cu risc major, la care s-a recomandat
dozarea creatininei serice, au fost: antecedete personale de hipertensiune, diabet, boli
cardiovasculare, ori cu un istoric de afec iuni renale pentru persoanele sub 50 de ani i,
indiferent de prezen a acestor factori de risc, pentru persoanele de peste 50 de ani.
Am avut în vedere trei categorii de subiec i, constituite în 3 loturi:
Lotul 1 este lotul de referin i s-a constituit într-o categorie care este reprezentat
de popula ia general , format din persoanele care s-au prezentat la medicii de
familie i c rora li s-au prescris investiga ii la laboratoarele selectate pentru studiu;
Lotul 2 reprezint o categorie de mare risc, fiind alc tuit din indivizi care sufer de
hipertensiune, diabet, boli cardiovasculare ori cu un istoric de afec iuni renale.
Acest lot este selectat de medicii de familie conform criteriilor prev zute în
metodologia de derulare a PNESS. Acesta constituie lotul propriu-zis de studiu,
ruia i s-a dozat creatinina seric (S-Cr.);
Lotul 3 este categorie constituit din subiec i cu BCR, definit cu RFG mai mic
de 60 ml/min/1,73m2.
În acest studiu, ne-am propus s determin m prevalen a BCR în popula ia adult din
jude ul Ia i, pe baza rezultatelor PNESS din perioada 2007-2008, pe un e antion reprezentativ
statistic la nivel na ional, din punct de vedere al structurii pe sexe i pe grupe de vârst .
Conform Ordinului Ministrului S
ii Nr. 994/354, din 4 iunie 2007, pentru aprobarea
normelor de derulalre, scopul acestui program a fost evaluarea popula iei pentru depistarea
bolilor cu impact major asupra st rii de s tate i stabilirea riscului individual i a
necesarului de servicii preventive.
S-au efectuat, în cadrul programului, un num r de 9 investiga ii paraclinice, recomandate
conform unor criterii prestabilite, dintre care am re inut pentru studiu pe cele men ionate în
Tabelul 4.1)
Tabelul 4.1. Investiga iile i criteriile de recomandare a acestora efectuate în cadrul PNESS
Denumirea investiga iei
Categoriile de persoane la care se recomand
Hemoleucogram complet
peste 3 ani
Creatinina seric
peste 50 de ani i sub 50 de ani la persoane cu risc
Glicemie
peste 3 ani
Sumar de urin
peste 3 ani
Colesterol seric total
peste 40 de ani sub 40 de ani la persoanele cu risc
TGP
peste 30 de ani i sub 30 de ani la persoanele cu risc

Au participat la program numai laboratoarele certificate ISO 15189, care aveau obliga ia
de a avea control extern de calitate pentru toate investiga iile recomandate în cadrul acestuia.
Pentru studiu, au fost alese laboratoarele care aveau ca metod de determinare a S-Cr,
metoda Jaffe rate blanked (CRERB), deoarece aceasta era folosit în cele mai multe
laboratoare. Am încercat, astfel, s reducem o surs de eroare, respectiv determinarea prin
metode diferite a S-Cr, cu intervale de referin diferite.
Lotul de studiu a fost alc tuit din pacien ii care au efectuat analize în perioada iunie 2007
– decembrie 2008, în cadrul PNESS a popula iei în asisten a medical primar , în
laboaratoarele selectate. S-au prezentat la medicul de familie 443.619 persoane, din care au
efectuat investiga tii 405.774. La laboratoarele incluse în studiu, au efectuat investiga ii
180.939 de persoane, din care 149.701 peste 18 ani. Dintre acestea, au îndeplinit criteriile de
selec ie pentru grupul cu risc, la care s-a determinat creatinina seric , 85.679
În analiza statistic au fost incluse numai creatinina seric , trigliceridele, colesterolul,
glicemia i hemoglobina.
Structura lotului pe sexe i grupe de vârst , raportat la popula ia general , este redat în
tabelele 4.2, 4.3. i graficul 4.1. De i exist mici diferen e între ponderile diferitelor grupe
popula ionale constituite dup sex i vârst , (Graficul 4.1) coeficien ii de reprezentativitate,
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calcula i pentru fiecare grup , confirm c rezultatele ob inute din studiul asupra e antionului
format din persoanele prezentate la medicii de familie sunt concludente pentru întreaga
popula ie a României (Figura 4.1). Pentru reprezentativitate am luat în calcul, dintre factorii
demografici, doar sexul i vârsta, considerând c ace tia sunt cei care au impactul cel mai
important asupra evolu iei RFG. Rasa caucazian fiind dominant pe teritoriul rii, am
considerat c acest factor demografic nu ar putea afecta reprezentativitatea rezultatelor
ob inute pentru întreaga popula ie a României.
Tabel 4.2. Structura procentual pe sexe i grupe de vârst a loturilor studiate i structura popula iei
adulte din România
Ponderea (%)
Ponderea (%) grupelor Ponderea (%)
grupelor de vârst i
de vârst i sexe în lotul grupelor de vârst i
sexe în populatia
examinat de medici de
sexe în lotul selectat
SEX
Vârst
adult din România
familie
pentru studiu
> 65
7,67%
8,95%
13,42%
B
< 65
40,41%
33,78%
30,24%
48,08%
42,72%
43,66%
Total B
> 65
11,12%
12,70%
18,71%
F
< 65
40,80%
44,57%
37,62%
51,92%
57,28%
56,34%
Total F

Lipsa datelor privind starea social a pacien ilor, care ar putea avea un impact asupra
prevalen ei BCR, poate constitui un minus pentru acest studiu.
Observ m c prevalen a cazurilor care corespund criteriilor de suspiciune pentru BCR,
conform modelului clinic, este mai mare la grupele de vârst peste 65 de ani, la ambele sexe:
85,87% pentru femei i 84,97% pentru b rba i (Tabel 4.5). Clearance-ul de creatinin a fost
estimat utilizând metoda simplificat Modification of Diet în Renal Disease (MOD
MDRD4), a a cum a fost definit de Levey et al.(GFR=186 x Pcr-1.154 x age-0.203 x 1.212 (if
black) x 0.742 (if female)) i metoda CKD-EPI ( GFR = 141 X min(Scr/ ,1) X max(Scr/ , 1)
– 1.209 X 0.993Age X 1.018 (if female) X 1.159 (if black), where Scr is serum creatinine
(mg/dL), is 0.7 for females and 0.9 for males, is –0.329 for females and –0.411 for males,
min indicates the minimum of Scr/ or 1, and max indicates the maximum of Scr/ or 1).
Grafic 4.1. Compara ie între structura pe sexe i grupe de vârsta a loturilor studiate i structura
popula iei adulte din România

Comparatie intre structura pe grupe de varsta si sexe
50.00%
40.00%

40.41%40.80%

44.57%
33.78%

30.00%
20.00%
10.00%

7.67%

11.12%

8.95%

12.70%

37.62%
30.24%
18.71%
13.42%

B> 65
B< 65
F> 65

0.00%

F< 65
Populatia adulta
din România

Lot prezentat

Lot selectat

Deoarece laboratoarele au utilizat metode diferite de dozare a proteinuriei i modalit i
diferite de exprimare a rezultatelor, pentru aceast investiga ie am considerat toate doz rile ca
fiind calitative, exprimate prin prezen a sau absen a proteinuriei, excluzând cazurile care
precizau „urme fine”.
Lotul 2 a fost împ it de clearance-ul de creatinin în 6 subloturi (> 90; ml/min, 60-89,90
ml/min; 45 – 59,99; ml/min; 30 – 44.99 mi/min; 15 -29,99 ml/min; < 15 mi/min), în func ie
de estim rile RFG prin ambele formule de calcul (Tabel 4.4 i Tabel 4.5)
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Analiza statistic a fost efectuat utilizând programul SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL).
Variabilele au fost exprimate ca medie ± devia ia standard (SD). O valoare a p < 0,05 a fost
considerat semnificativ statistic. Compara iile între grupuri au fost f cute utilizând ANOVA
(Games Howell post-hoc), iar corela iile între variabile au fost investigate prin metoda
Spearman (Spearman’s rank correlation). Compara ia între cele dou grupuri ale pacien ilor,
cu i f BCR, a fost f cut cu Independent Samples t-Test.
4.3. Rezultate
Lotul final a fost alc tuit din 85.679 de persoane (43,66% b rba i i 56,34% femei).
Prevalen a BCR (clearance de creatinin sub 60 ml/min/1.72m2) în popula ia general (Lot1)
a fost de 4,79% pentru estimarea cu formula CKD-EPI i 6,56% pentru estimarea cu formula
mod MDRD4 (Tabelul 4.5). Tabele 4.3 i 4.4 prezint distribu ia în cele 5 stadii K/DIGO.
Prevalen a în popula ia cu risc (Lot 2) a fost de 8,38% pentru estimarea cu formula CKD-EPI
i 11,47% pentru estimarea cu formula mod MDRD4 (Tabel 4.6).
Tabel 4.3. Frecven a pe sexe i grupe de vârst a cazurilor din lotul 2, raportate la lotul 1, în func
RFG (CKD-EPI)
Total lot
SEX
Vârst
< 15
15 -29,99 30 - 44,99 45 - 59,99
60 - 89,99
> 90
2
>65 ani
0.08%
0.50%
3.99%
15.93%
51.60%
12.22%
84.33%
F
<65 ani
0.02%
0.03%
0.17%
1.76%
21.84%
24.48%
48.31%
0.04%
0.13%
1.01%
4.91%
28.44%
21.76%
56.29%
Total F
>65 ani
0.09%
0.37%
1.94%
9.80%
55.57%
18.10%
85.87%
B
<65 ani
0.02%
0.02%
0.08%
0.52%
16.53%
34.07%
51.24%
0.04%
0.09%
0.47%
2.46%
24.71%
30.73%
58.49%
Total B

ie de
Total lot
1
19015
66728
85743
13391
50567
63958

Grafic 4.2. Distribu ia în func ie de RFG, raportat la popula ia general

Distributia in functie de RFG raportata la populatia
generala (CKD-EPI)
15 -29,99
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57.23%
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0.04%0.11%0.78%3.86%

45 - 59,99
60 - 89,99

0.00%
Total general

> 90

Ponderea mare a cazurilor care se reg sesc în intervalul 60 – 89,99 ml/min/1,73 m2, valori
care, conform KDOQI, dac sunt asociate unei alte modific ri patologice, func ionale sau
anatomice, cu durat mai mare de 3 luni, se încadreaz în stadiul 1 de BCR, aten ioneaz
asupra necesit ii analizei mai atente a acestei categorii de pacien i.
Tabel 4.4. Frecven a pe sexe i grupe de vârst a cazurilor cu risc, raportate la popula ia cu risc, în func ie
de RFG (CKD-EPI)
SEX
F

Vârst

< 15

15 -29,99

30 - 44,99

45 - 59,99

60 - 89,99

> 90

>65 ani

0.10%

0.59%

3.99%

18.90%

61.19%

14.49%

<65 ani

0.05%

0.05%

0.17%

3.65%

45.22%

50.68%

0.07%

0.23%

1.01%

8.72%

50.53%

38.66%

0.10%

0.43%

1.94%

11.41%

64.72%

21.08%

Total F
B

>65 ani
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<65 ani
Total B

0.05%

0.03%

0.08%

1.02%

32.26%

66.49%

0.06%

0.15%

0.47%

4.21%

42.24%

52.53%

Se observ ponderea mai mare a femeilor, observa ie care se întâlne te constant în toate
studiile ridicând problema sexului ca factor de risc pentru BCR.
Tabel 4.5. Prevalen a BCR în Lotul 1(popula ia general )
Formula
CKD-EPI
SEX
Vârst
< 60ml/min
> 65
20.51%
F
< 65
1.98%
Total F
6.09%
> 65
12.19%
B
< 65
0.64%
Total B
3.06%
>65 ani
17.07%
Total
<65 ani
1.40%
Total general
4.79%

MDRD
< 60ml/min
22.38%
4.74%
8.65%
12.38%
1.48%
3.76%
18.25%
3.34%
6.56%

Am analizat aceast rela ie în func ie de prezen a sau absen a BCR, dar i în func ie de
stadiile bolii. Rezultatele nu difer de cele cunoscute în literatur , confirmându-se faptul c ,
pentru vârsta peste 65 de ani, tulbur rile metabolismului lipidic i glucidic i anemia sunt
factori de risc pentru BCR.
Grafic 4.3. Prevalen a BCR în popula ia general (CKD-EPI i MDRD)

Prevalenta raportata la populatia generala
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

CKD-EPI<60 ml/min
MDRD<60ml/min
Total F

Total B

Total general

Tabel 4.6. Prevalen a BCR în popula ia cu risc (CKD-EPI i MDRD)
Formula
CKD-EPI
SEX
Vârst
< 60ml/min
> 65
24.32%
F
< 65
4.10%
Total F
10.82%
> 65
14.20%
B
< 65
1.25%
Total B
5.23%
> 65 ani
20.10%
Total
< 65 ani
2.83%
Total general
8.38%
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MDRD
< 60ml/min
26.54%
9.79%
15.37%
14.42%
2.89%
6.43%
21.48%
6.72%
11.47%

Grafic 4.4. Prevalen a BCR în popula ia cu risc (CKD-EPI i MDRD)

Prevalenta raportata la populatia cu risc
20.00%
15.00%
10.00%
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0.00%
Total F

Total B
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Indiferent de formula de calcul, RFG s-a redus în grupa de vârst >65 ani, prevalen a
BCR crescând corespunz tor. Având în vedere semnifica ia patologic discutabil a RFG
pu in sc zute sub 60 ml/min/1,73 m2, ca urmare a reducerii considerate fiziologice dup vârsta
de 60 de ani, am analizat stadiul 3 pe cele dou substadii 3a i 3b. Chiar restrângând la
vârstnici limita RFG „patologice” la sub 45 ml/min/1,73 m2, BCR continu s aib o pondere
important , în special, la femei 4,73% vs. b rba i 2,77%, pentru estimare cu formula CKDEPI i, respectiv, 4,49% femei vs. 1,77% b rba i, pentru estimare cu formula modMDRD4.
Utilizând acest criteriu, se reduce semnifcativ diferen a prevalen ei între vârstnici i
nevârstnici. Astfel, la femei, de la o prevalen de 22,38% a cazurilor cu RFG sub 60
ml/min/1.73m2 la persoanele peste 65 ani se reduce la 5,05%, aproape de prevalen a
persoanelor sub 65 de ani, care este de 4,74%. La b rba i, prevalen a scade de la 12,38%
pentru RFG sub 60 ml/min/1.73m2, la 2,17% pentru RFG sub 45 ml/min/1.73m2, în timp ce la
persoanele sub 65 de ani, prevalen a este de 1,48% pentru o RFG mai mic de 60
ml/min/1.73m2.
În continuare, am analizat prevalen a BCR în func ie de asocierea la RFG a celui mai
important marker al suferin ei renale, proteinuria (Pu). A a cum am men ionat deja, având în
vedere c în practica curent nu se determin raportul albumin /creatinin urinar (RAC) i c
în cadrul PNESS s-a solicitat doar examenul sumar de urin , am utilizat, în analiza ce
urmeaz , dozarea calitativ a Pu. Este important de precizat, din nou, c laboratoarele
selectate pentru studiu au utilizat aceea i metod de dozare a S-Cr, dar nu au avut aceea i
metod de dozare a proteinelor urinare, iar modul de prezentare a rezultatelor a fost, de
asemenea, diferit. Valoarea acestei analize const în faptul c reflect realitatea din practica
curent . Prin urmare, astfel se depisteaz cazurile care stau la raport rilor pe care le fac
medicii de familie privind bolile renale i se utilizeaz la calculul prevalen ei. Rezultatele
ob inute sunt prezentate în tabelele i graficele ce urmeaz .
Din lotul investigat de 85.679 de cazuri, 10.514 au prezentat Pu, reprezentând 12,27% din
cazurile analizate. Raportat la popula ia general , aceste cazuri reprezint 7,023% din care,
mai mult de jum tate au RFG > 90 ml/min/1.72m2, încadrându-se în stadiul 1 al BCR.
Ponderea cazurilor cu Pu în popula ia general scade linear cu sc derea RFG. În schimb, dac
ne raport m la fiecare interval al RFG din lotul studiat, observ m c ponderea cea mai mare a
cazurilor cu Pu o g sim în intervalele de sub 30 ml/min/1.73m2 ale RFG (Tabel 4.14)
Prevalen a stadiului 3a a fost de 9,66% dup mod MDRD4 i 6,75% dup CKD-EPI, iar
prevalen a stadiilor 3b, 4 i 5, luate împreun , a fost de 1,79% (mod MDRD4) i 1,64%
(CKD-EPI). Valorile ob inute prin estimarea cu formula modMDRD4 sunt foarte apropiate de
cele ob inute în primul studiu din România, privind prevalen a BCR în popula ia general , din
anul 2008.
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Tabel 4.7. Frecven a, pe sexe i grupe de vârst , a cazurilor cu Pu, raportat la lotul 2, pe cele ase grupe
ale RFG (CKD-EPI)
SEX

Varsta

< 15

15 -29,99 30 - 44,99 45 - 59,99 60 - 89,99 > 90

> 65 ani 37,50% 14,74%
< 65 ani 6,25% 17,65%
21,88% 15,18%
Total F
> 65 ani 8,33% 0,00%
B
< 65 ani 16,67% 37,50%
12,50% 5,26%
Total B
> 65 ani 25,00% 9,72%
Total
< 65 ani 10,71% 24,00%
17,86% 11,83%
Total general
F

7,25%
2,70%
6,67%
0,38%
27,50%
4,00%
5,50%
9,27%
5,98%

7,99%
4,59%
7,04%
1,30%
50,95%
9,59%
5,96%
13,06%
7,73%

15,21%
4,80%
8,99%
4,19%
11,27%
7,94%
10,46%
7,16%
8,57%

77,86%
9,20%
17,74%
86,72%
7,57%
17,26%
82,39%
8,37%
17,58%

Total lot
cu Pu
22,56%
7,02%
12,18%
19,52%
9,22%
12,38%
21,29%
8,00%
12,27%

Reprezentarea grafic reflect discrepan a dintre prevalen a stadiului 3 i a stadiilor 4 i
5, care constituie elementul fundamental de controvers asupra valorii predictive a clasific rii
KDOQI, atât pentru practica clinic , cât i pentru asisten a de s tate public . În mod
specific, KDOQI recomand evaluarea unui pacient pentru boala rinichiului doar atunci când
RFG este mai mic de 60 ml/min/1.73 m2, în prezen a unui factor de risc. Aceast
recomandare, care este mai degrab arbitrar , ar conduce la utilizarea excesiv a unor resurse
medicale pentru monitorizarea atent a unui mare num r de persoane, dar, este inutil .
Hallan et al. public rezultatele unor studii de anvergur , în care a fost examinat influen a
combinat a RFG i albuminuriei, ca indicatori ai insuficien ei cronice renale terminale,
efectuate pe un e antion de 65.589 adul i, care au participat la Studiul de S tate NordTrondelag (HUNT-2) între 1995 i 1997. La 124 de pacien i, care au evoluat spre insuficien
cronic renal terminal dup 10,5 ani de la debutul bolii, s-a putut determina, printr-un
„model clinic”, un num r de variabile, demografice i clinice, asociate semnificativ cu
progresia insuficien ei cronice renale terminale. Asocierea RFG i a albuminuriei a anulat
semnifica ia celorlalte variabile subsumate acelui model. RFG i albuminuria r mân strâns
legate de progresia insuficien ei cronice renale terminale, a a cum rezult în urma tuturor
analizelor riguroase.
O observa ie frapant este legat de efectul sinergic al riscului crescut pentru progresia
insuficien ei cronice renale terminale, atunci când eRFG i albuminuria sunt folosite
combinat. Cercet torii au furnizat analize caracteristice operante ale receptorului dependent
de timp, care indic faptul c , atunci când se ia în considerare atât raportul dintre albumin
/creatinin urinar cât i RFG, acurate ea diagnostic rii spore te substan ial. Asocierea
raportului albumin /creatinin urinar (RAC) cre te mult valoarea prognostic a clasific rii.
Din datele prezentate, ar rezulta o anume reticen în a utiliza doar pragul RFG de
60ml/min/1,73 m2, ca element de diagnostic i de prognostic, propunând asocierea RFG cu
RAC.
În contextul acestor controverse, am estimat prevalen a cazurilor cu proteinurie, a a
cum aceasta este dozat în mod curent în laboratoarele acreditate ISO 15189, care au i
control extern de calitate.
Am selectat lotul cu proteinurie prezent i am analizat din punct de vedere al RFG.
Rezultatele sunt prezentate în tabelele 4.11, în func ie de ambele formule de estimare a RFG.
Ponderea cea mai mare a cazurilor cu proteinurie se întâlne te în grupul cu RFG mai mare
de 60 ml/min/1.73m2. Cazurile încadrate în intervalul RFG 60-89,99 ml/min/1,73 m2 care au
proteinurie i se încadreaz în stadiul 1 al BCR, au o pondere de 32,78% în lotul cu
proteinurie i o pondere de 11,28% în lotul 2.
Am analizat prevalen a cazurilor cu proteinurie pentru fiecare interval al RFG în lotul cu
proteinurie, utilizând cele 2 formule de estimare a RFG i am ob inut un profil asem tor cu
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cel din lotul 2, dar cu valori relativ mai mici pentru RFG sub 90 ml/min/1.73m2, estimat cu
ambele formule. Ponderea cazurilor cu proteinurie în lotul studiat a fost de numai 12,27%, iar
ponderea cazurilor cu RFG sub 60 ml/min/1,73 m2 a fost de 1,76%. Frapeaz prevalen a de
patru ori mai mare a cazurilor cu proteinurie la femei peste 65 de ani fa de b rba i, pentru
RFG sub 90 ml/min/1,73 m2. (Grafic 4.5.)
Situa ia se echilibreaz la grupa de vârst sub 65 ani, când ponderea cazurilor pentru cele
dou sexe devine aproximativ egal , 37,25% pentru femei i 42,93% pentru b rba i.
Grafic 4.5. Raportul între ponderea cazurilor cu RFG sub 60ml/min/m2, estimat
EPI/modMDRD)

prin CDK-

Graficul eviden iaz supraestimarea frecven ei cazurilor cu RFG sc zut sub vârsta de
70 ani. Reprezentarea grafic (Graficul 4.6.) eviden iaz frecven a mai sc zut a RFG peste
60 ml/min/1.73m2 sub vârsta de 70 ani. Peste vârsta de 70 ani, cele dou formule dau rezultate
sensibil egale. Analiza diferen ei între prevalen ele estimate cu cele dou formule este
reprezentat în tabelul 4.5. i graficul 4.6. Dup împ irea, în func ie de prezen a BCR
(definit ca RFG < 60 ml/min/1.73m2), s-au ob inut diferen e statistice semnificative între
valorile medii ale vârstei, TGP, glicemiei, creatininei, colesterolului i a hemoglobinei. (Tabel
4.8. i 4.9.)
Graficul 4.6. Raportul între ponderea cazurilor cu RFG peste 60ml/min/1.72m2, estimat prin CKDEPI/modMDRD

Tabel 4.8. Valorile medii ale analizelor dup împ
EPI.

irea func ie de clearance-ul de creatinin prin CKD-

60 ml/min

Vârst

< 60 ml/min

Mean±SD

Mean±SD

p

53,72±15,99

71,03±10,97

< 0,05
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TGP
Glucoz
Creatinin

27,75±25,66
98,58±28,84
0,83±0,16

23,98±18,04
106,13±33,51
1,22±0,54

< 0,05
< 0,05
< 0,05

Colesterol
Trigliceride
Hemoglobin

214,01±47,8
132,23±101,71
13,91±1,43

211,54±49,33
130,51±91,97
13,32±1,36

< 0,05
NS
< 0,05

Tabel 4.9. Valorile medii ale analizelor dup împ
MDRD4.
60 ml/min
Mean±SD
Vârst
54±16,15
TGP
27,69±25,6
Glucoz
98,59±28,75
Creatinin
0,83±0,16
Colesterol
213,99±47,78
Trigliceride
132,14±101,27
Hemoglobin
13,91±1,43

irea în func ie de clearance-ul de creatinin prin mod
< 60 ml/min
Mean±SD
68,69±11,69
24,45±18,35
106,63±34,91
1,23±0,57
211,6±49,77
131,51±97,46
13,28±1,37

p
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
NS
< 0,05

Dup împ irea în func ie de clearance-ul de creatinin estimat prin CKD-EPI i
respectiv modMDRD4 în 3 intervale (>90, 60-90, <60 ml/min/1.73m2), i respectiv 4
intervale ( >90ml/min/1.73m2, 60-90 ml/min, 45-60 ml/min/1.73m2, <45 ml/min/1.73m2)
caracteristicile biochimice ale pacien ilor sunt eviden iate în Tabelul 4.10 (CKD-EPI) i
Tabelul 4.11 (modMDRD4).
Am gasit o corela ie semnificativ statistic între clearance-ul de creatinin (estimat prin
CKD-EPI i modMDRD4) i, respectiv, vârst , glicemie, S-Cr., colestrol, trigliceride i
hemoglobin (Spearman’s rho )(Tabelul 4.12).
Tabel 4.10. Valorile medii ale vârstei i constantelor biochimice în func ie de RFG (CKD-EPI)
CKD
CKD 3A
CKD 3B, 4, 5
>90 ml/min
60-90 ml/min
(<60 ml/min)
(45-60 ml/min)
(<45 ml/min)
Mean ± SD
Mean ± SD
Mean ± SD
Mean ± SD
Mean ± SD
a
b
c
d
50±16.59
57.5±14.9
68.7±11.69
68±11.73
72.6±10.6e
vârst
a
b
c
d
28.4±28.17
27.1±23.12
24.5±18.35
25±18.86
21.3±14.53e
TG P
207.2±47.47f
219±47.39b
211.6±49.77c
212±49.17d
208.7±53.6f
colesterol
g
h
129.9±108.01
133.7±96.26
131.5±97.46
130.6±97.68
138.1±95.84
triglceride
96.7±27.91a
100.2±29.36b
106.6±34.91c
106.4±34.38i
108.2±37.9i
gluco
a
b
c
d
0.7±0.13
0.9±0.14
1.2±0.57
1.1±0.17
1.9±1.24e
creatinin
a
b
c
d
14.2±1.41
13.6±1.39
13.3±1.37
13.4±1.34
12.9±1.45e
hemoglobin
a

semnificativ diferit de 60-90 ml/min, <60 ml/min, 45-60 ml/min, < 45 ml/min (p < 0.0001)

b

semnificativ diferit de >90 ml/min, <60 ml/min, 45-60 ml/min, < 45 ml/min (p < 0.0001)

c

semnificativ diferit de >90 ml/min, 60-90 ml/min (p < 0.0001)

d

semnificativ diferit de >90 ml/min, 60-90 ml/min, < 45 ml/min (p < 0.0001)

e

semnificativ diferit de >90 ml/min, 60-90 ml/min, 45-60 ml/min (p < 0.0001)

f

semnificativ diferit de 60-90 ml/min, 45-60 ml/min (p < 0.0001)

g

semnificativ diferit de 60-90 ml/min (p < 0.0001)

h
i

semnificativ diferit de >90 ml/min (p < 0.0001)
semnificativ diferit de >90 ml/min, 60-90 ml/min (p < 0.0001)
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Tabel 4.11.Valorile medii ale vârstei i constantelor biochimice în func ie RFG (MOD
MDRD4)
CKD
3B, 4, 5
(<45
ml/min)
Mean ± SD
Mean ± SD
Mean ± SD
Mean ± SD
Mean ± SD
46.9±15.09a
60.5±13.79b
71±10.97c
70.2±11.09d
4.6±9.62e
age
a
b
c
d
28.7±27.79
26.8±23.3
24±18.04
24.4±18.12
22.1±17.56e
TGP
f
b
c
d
207.4±47.5
219.6±47.34
211.5±49.33
212.5±48.76
206.7±51.86f
cholesterol
g
h
129.9±106.77
134.2±97.38
130.5±91.97
129.9±90.34
133.4±99.94
triglycerides
96.3±27.27a
100.8±30.15b 106.1±33.51c
105.8±32.87i
107.8±36.17i
glucose
a
b
c
d
0.8±0.14
0.9±0.14
1.2±0.54
1.1±0.17
1.7±1.08e
creatinine
a
b
c
d
14.1±1.43
13.7±1.39
13.3±1.36
13.4±1.34
13±1.41e
hemoglobin
a
significantly different from 60-90 ml/min, <60 ml/min, 45-60 ml/min, < 45 ml/min (p < 0.0001)
b
significantly different from >90 ml/min, <60 ml/min, 45-60 ml/min, < 45 ml/min (p < 0.0001)
c
significantly different from >90 ml/min, 60-90 ml/min (p < 0.0001)
d
significantly different from >90 ml/min, 60-90 ml/min, < 45 ml/min (p < 0.0001)
e
significantly different from >90 ml/min, 60-90 ml/min, 45-60 ml/min (p < 0.0001)
f
significantly different from 60-90 ml/min, 45-60 ml/min (p < 0.0001)
g
significantly different from 60-90 ml/min (p < 0.0001)
h
significantly different from >90 ml/min (p < 0.0001)
i
significantly different from >90 ml/min, 60-90 ml/min (p < 0.0001)
>90
ml/min

CKD
(<60
ml/min)

60-90
ml/min

CKD 3A
(45-60
ml/min)

Tabelul 4.12. Corela ii bivariate între RFG i vârsta/valorile de laborator
CKD-EPI
MOD
MDRD4

Spearman’s
rho
Spearman’s
rho

Vârst
-579**

TGP
,033**

Glucoz
-,191**

**

**

**

Creatinin
-,648**

Colesterol
-,119**

TG
-062**

HGB
,217*
*

-318

,018

-,159

-,732

**

-,119

**

**

-64

,255*
*

**. Corela ia este semnificativ la nivelul 0.01

Sc derea hemoglobinei în paralel cu RFG este, de asemenea, binecunoscut , i nu are
nevoie de comentarii speciale.
Spre deosebire de acestea, rela ia dintre BCR i concentra iile de glucoz din sânge i
colesterol sunt ceva mai dificil de interpretat. Este cunoscut de mai mul i ani cum c BCR este
deseori asociat cu a a-numitul „sindrom metabolic”, care este definit prin obezitate central
i cel pu in dou din urm toarele anomalii: trigliceride ridicate (> 150 mg/dl) sau tratament
specific hipolipemiante, reducerea HDL-colesterol (<40 mg/dl), cre terea tensiunii arteriale (>
130/85 mm Hg) sau tratamentul antihipertensiv i cre terea glicemiei à jeun (> 100 mg/dl)
(93).
În continuare, în absen a datelor clinice ale sindromului metabolic, am analizat impactul
factorilor de risc metabolici în progresia BCR, determina i în cadrul studiului, respectiv
colesterol, trigliceride i glicemie. Rezultatele analizei sunt prezentate în tabelele i graficele
urm toare.
Tabel 4.13. Ponderea femeilor sub 65 ani cu hiperglicemie în func ie de RFG (CKD-EPI)
RFG
< 15
15 – 44.9
45 - 59.9
60 - 89.9
>90
21.43
18.64
12.79
8.58
2.12
> 120 mg/dl
78.57
81.36
87.21
91.42
97.88
<120 mg/dl

total
2.12
97.88

Se remarc sc derea frecven ei cazurilor cu hiperglicemie, linear cu cre terea RFG, de
la 21,43% pentru RFG<15 ml/min/1.73m2 la 2.12% pentru RFG >90 ml/min/1.73m2.
Tabel 4.14. Ponderea b rba ilor sub 65 ani cu hiperglicemie în func ie de RFG (CKD-EPI)
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RFG
>120 g/dl
<120 g/dl

<15
18.18
81.82

15-44.9
23.91
76.09

45-59.9
24.93
75.07

60-89.9
13.45
86.55

>90
7.52
92.48

total
18.18
81.82

Tabel 4.15. Ponderea b rba ilor peste 65 ani cu hiperglicemie în func ie de RFG (CKD-EPI)
RFG
< 15
15 - 44.9
45 - 59.9
60 - 89.9
>90
18.18
18.66
17.34
11.72
8.78
> 120 mg/dl
81.82
81.34
82.66
88.28
91.22
<120 mg/dl

total
18.18
81.82

Din analiza datelor de mai sus, rezult o pondere mai mare a femeilor cu hiperglicemie à jeun
i RFG sc zut (21,43% vs. 18,18%) pentru estimarea RFG prin CKD-EPI i
Tabel 4.16. Prevalen a BCR în popula ia cu hiperglicemie à jeun în func ie de vârst
Glicemie
< 65 ani
B
> 120 mg/dl
4.19
< 120 mg/dl
1.34
F
> 120 mg/dl
7.53
< 120 mg/dl
3.66

i sex (CKD-EPI)
> 60 ani
20.68
13.11
31.12
23.09
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Tabel 4.17. Ponderea femeilor sub 65 de ani, cu hipertrigliceridemie în func ie de RFG (CKD-EPI)
RFG ml/min/1,73m2
400 mg/dl
250-399 mg/dl
<250 mg/dl

< 15
7.14
7.14
85.71

15 - 44.9
0.90
16.22
82.88

45 - 59.9
1.61
9.02
89.36

60 - 89.9
1.45
5.76
92.79

>90
0.85
3.82
95.34

total
1.15
4.94
93.91

Tabel 4.18. Ponderea b rba ilor sub 65 de ani, cu hipertrigliceridemie în func ie de RFG (CKD-EPI)
RFG ml/min/1,73m2
< 15
15 - 44.9
45 - 59.9
60 - 89.9
>90
total
>/=400 mg/dl
16.67
6.67
5.83
4.39
2.76
16.67
250-399 mg/dl
16.67
13.33
12.50
10.48
6.43
16.67
<250 mg/dl
66.67
80.00
81.67
85.13
90.80
66.67
Tabel 4.19. Ponderea b rba ilor peste 65 de ani cu hipertrigliceridemie în func ie de RFG (CKD-EPI)
RFG ml/min/1,73m2
< 15
15 - 44.9
45 - 59.9
60 - 89.9
>90
total
>/=400 mg/dl
0.00
1.06
1.49
0.91
0.57
16.67
250-399 mg/dl
0.00
6.69
5.78
3.55
2.57
16.67
<250 mg/dl
100.00
92.25
92.74
95.53
96.87
66.67
Tabel 4. 20. Prevalen a BCR în func ie de vârst
B

Trigliceride
> 250 mg/dl
<250 mg/dl

i trigliceridemie
< 65 ani
2.84
1.52
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> 60 ani
22.40
13.65

F

> 250 mg/dl
<250 mg/dl

7.79
3.82

Grafic 4.8. Prevalen a BCR în func ie de vârst
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Tabel 4.21. Ponderea femeilor sub 65 de ani, cu hipercolesterolemie în func ie de RFG (CKD-EPI)
RFG ml/min/1,73 m2
< 15
15 - 44.9
45 - 59.9
60 - 89.9
>90
total
>350 mg/dl
0.00
5.50
1.92
0.93
0.60
0.00
250-349 mg/dl
21.43
22.94
27.06
23.57
14.51
21.43
<250 mg/dl
78.57
71.56
71.02
75.50
84.88
78.57
Tabel 4.22. Ponderea femeilor peste 65 de ani cu hipercolesterolemie, în func ie de RFG (CKD-EPI)
RFG ml/min/1,73 m2
>350 mg/dl
250-349 mg/dl
<250 mg/dl

< 15
0.00
23.08
76.92

15 - 44.9
1.85
23.71
74.44

45 - 59.9
1.00
24.65
74.35

60 - 89.9
0.98
24.93
74.09

>90
0.71
20.47
78.81

total
0.00
21.43
78.57

Tabel 4.23. Ponderea b rba ilor sub 65 de ani,cu hipercolesterolemie, în func ie de RFG (CKD-EPI)
RFG ml/min/1,73m2
< 15
15 - 44.9
45 - 59.9
60 - 89.9
>90
total
>350 mg/dl
0.00
0.00
0.56
0.78
0.38
0.51
250-349 mg/dl
16.67
14.63
22.01
20.86
14.58
16.73
<250 mg/dl
83.33
85.37
77.44
78.36
85.04
82.75
Tabel 4.24. Pondereab rba ilorpeste 65 de ani cu hipercolesterolemie, în func ie de RFG (CKD-EPI)
RFG ml/min/1,73 m2
< 15
15 - 44.9
45 - 59.9
60 - 89.9
>90
total
>350 mg/dl
0.00
0.72
0.17
0.41
0.00
0.37
250-349 mg/dl
18.18
15.05
17.11
14.47
16.67
14.22
<250 mg/dl
81.82
84.23
82.73
85.13
83.33
85.40
Tabel 4.25. Ponderea femeilor sub 65 ani cu hipercolesterolemie, în func ie de RFG (MDRD)
RFG
< 15
15 - 44.9
45 - 59.9
60 - 89.9
90
0.00
5.29
1.39
0.87
0.54
350
21.43
23.53
26.27
20.90
13.13
250 - 349
78.57
71.18
72.34
78.23
86.33
< 250
Tabel 4.26. Ponderea femeilor peste 65 ani cu hipercolesterolemie, în func ie de RFG (MDRD)
< 15
15 - 44.9
45 - 59.9
60 - 89.9
90
0.00
1.94
0.98
1.09
0.53
350
25.00
23.91
24.80
25.24
19.56
250 - 349
75.00
74.15
74.23
73.67
79.91
< 250
Tabel 4.27. Ponderea b rba ilor sub 65 ani cu hipercolesterolemie în func ie de RFG (MDRD)
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RFG
350 mg/dl
250 - 349mg/dl
< 250 mg/dl

< 15
0.00
16.67
83.33

15 - 44.9
0.00
21.05
78.95

45 - 59.9
0.74
21.03
78.24

60 - 89.9
0.66
19.81
79.54

90
0.34
13.12
86.54

Tabel 4.28. Ponderea b rba ilor peste 65 ani cu hipercolesterolemie în func ie de RFG (MDRD)
RFG
< 15
15 - 44.9
45 - 59.9
60 - 89.9
90
0.00
0.83
0.24
0.45
0.25
350
18.18
15.00
17.43
14.86
11.73
250 - 349
81.82
84.17
82.33
84.69
88.02
< 250
Tabel 4.29. Prevalen a BCR în func ie de vârst
Colesterol
B
> 250 mg/dl
<250 mg/dl
F
>250 mg/dl
<250 mg/dl
Grafic 4.9. Prevalen a BCR în func ie de vârst
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4.4. Discu ii
Studiul nostru este primul studiu de screening BCR din România i unul dintre cele mai
mari realizate vreodat în Europa.
În Europa, au fost realizate în ultimele decenii mai multe programe de screening pentru
BCR, cele mai multe dintre ele în rile occidentale. În 2010, dintre cele 27 de state membre
ale Uniunii Europene, numai în 12 ri au fost realizate anchete na ionale privind prevalen a
BCR la adul i.(223). Criteriile pentru diagnosticul de BCR în aceste anchete au variat de la o
valoare a creatininei serice, peste o anumit limit , (cel mai frecvent > 150 micromol/l) la
eRFG <60 ml/min/1.73 m2 i prezen a microalbuminuriei (19 ). Potrivit K/DOQI (Kidney
Disease Outcomes Quality Initiative) defini ia i clasificarea BCR (240), dup eRFG <60
ml/min/1.73 m2 permit doar detectarea stadiilor 3, 4, i 5 BCR. Diagnosticul de etapele 1 i 2
necesit dovezi de leziuni renale, cum ar fi anomaliile urinare asimptomatice i, în special,
proteinuria. Cu toate acestea, în 2008, De Jong et al (223) au g sit doar trei studii de screening
publicate care au m surat atât proteinuria, cât i eRFG: Prevention of Renal and Vascular
Endstage Disease (PREVEND), efectuat în
rile de Jos în 1997 (92), North Trøndelag
Health Study (HUNT), în Norvegia, 1995 (193), i Estudio Epidemiologico de la
Insuficiencia Renal en España (EPIRCE), în Spania, 2004 (87). Dintre aceste trei studii,
numai HUNT a inclus un e antion mare (n = 65.181), pe când celelalte dou au fost
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considerabil mai mici (n = 3432 în PREVEND i n = 237 în EPIRCE). Prin urmare, cu 85679
de participan i, studiul nostru este unul dintre cele mai mari de acest gen realizat vreodat în
Europa, comparabil cu HUNT, studiul norvegian i primul de aceast m rime într-o ar din
Europa de Est.
Rezultatele PREVEND, HUNT i EPIRCE au ar tat c prevalen a de BCR este
comparabil în cele trei ri europene, variind între 5.1-7.0%, pentru etapele 1 i 2 combinate,
între 4.5-5.3% pentru etapa 3 i mult mai mici pentru stadiul 4, de la 0.1 la 0.4%. Aceste cifre
sunt similare cu cele raportate de NHANES III (Third National Health and Nutrition
Examination Survey) în Statele Unite, care au ar tat c 6,3% din popula ia general este în
stadiul 1 sau 2 a BCR, 4,3%, în stadiu 3a, 0,2% în stadiul 4 i 0,2% în stadiul 5 (155).
Conform studiilor în care a fost considerat doar eRFG, prevalen a stadiilor 3-5 e similar cu
cea din rile europene, variind de la 3,57% (Norvegia) la 7,2% (Germania) la b rba i, i de la
6,2% (Italia ) la 10,2% (Islanda) la femei. Prevalen a mai mare a BCR la femei este în
contradic ie cu statisticile IRST, în care b rba ii sunt mai afecta i decât femeile. Aceast
diferen poate fi explicat prin faptul c RFG a fost estimat prin formula modMDRD4, care
valori mai mici la femei decât la b rba i (159). Studiul nostru a ar tat o prevalen u or mai
mic de BCR în România, în compara ie cu alte state europene (159) i ri non-europene (39), respectiv 5,23% dup estimarea RFG prin CKD-EPI i 6,43% dup estimarea cu formula
modMDRD.
Folosind pentru estimarea prevalen ei BCR formula modMDRD4, fa de estimarea prin
formula CKD-EPI, am constatat c prima metoda tinde s subestimeze aceast prevalen , în
compara ie cu cea de a doua, pentru valori ale RFG sub 30 ml/min/1,73m2 i s supraestimeze
pentreu valori mai mari. Formula modMDRD4, publicat pentru prima dat în 1999 (28) i
simplificat mai târziu (188), este, în prezent, cea mai utilizat metod de estimare a RFG.
Fiind dezvoltat la pacien ii cu BCR, aceast formul d rezultate de încredere la persoanele
cu RFG <60 ml/min/1.73 m2, precum i la vârstnici, dar tinde s subestimeze RFG la cei cu
func ie renal normal sau aproape de normal (26-29). Mai recent, formula CKD-EPI,
publicat în 2009 (220), a fost dezvoltat pe ambele categorii popula ionale, cu BCR i f
BCR, i a demonstrat o mai mare precizie decât modMDRD4 în mai multe studii (71, 48,
20). Un screening, efectuat în Belgia, a ar tat c prevalen a de BCR, etapa 3 a fost
semnificativ mai mare cu modMDRD4 decât cu CKD-EPI (11% vs 8%). Comparând cele
dou ecua ii în studiul popula ional Atherosclerosis Research în Communities (ARIC), într-o
cohort dintr-o comunitate de afro-americani i albi, în vârst de 45-64 ani, Matsushita et al. a
constatat c 43,5% din participan i erau în stadiul 3a al BCR (eRFG - 59-45 mL/min/1.73m2),
dup formula modMDRD4 (180). În studiul nostru, prevalen a calculat prin modMDRD4 a
fost mai mare cu 43,10% pentru 3a, cu 12,79% pentru stadiul 3b i cu 1,29% i, respectiv,
1,89% pentru stadiile 4 i 5.
Din analiza f cut asupra estim rilor prin cele dou formule se confirm faptul c prin
modMDRD se ob in valori mai mari ale prevalen ei pentru RFG mai mici i prevalen e mai
mici pentru valori ale RFG mai mari de 90 ml/min/1,73 m2.
În cele din urm , s-a constatat c pacien ii cu BCR au fost semnificativ mai mul i în
grupul vârstnicilor (71.0 vs. 53.7 ani) care au avut o sc dere semnificativ a Hb, colesterol
total i TGP, iar creatinina seric i glicemia semnificativ mai mari, în compara ie cu
persoanele f
BCR, vârsta avansat fiind un factor de risc binecunoscut pentru BCR (81,
51).
Acest lucru este, în general, considerat a fi o rela ie bidirec ional , cu rezisten la
insulin ca element fiziopatologic comun (38-41). Am constatat c popula ia cu BCR, din
lotul nostru, avea, într-adev r, glicemia à jeun crescut (106 mg/dl), conform defini iei
Asocia iei Americane de Diabet (50). Cu toate acestea, în lipsa datelor privind indicele de
mas corporal , tensiune arterial i colesterol HDL, este imposibil pentru noi s spunem dac
este vorba despre un sindrom metabolic adev rat.
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Pe de alt parte, sc derea mic , dar semnificativ , a valorilor colesterolului total la
pacien ii cu BCR, este probabil expresia unei pierderi incipiente de proteine, care este o alt
complica ie foarte comun a acestei boli cu multiple fa ete (89, 22).
Din p cate, studiul nostru a avut mai multe limit ri, care trebuie discutate.
În primul rând, din cauza diferen elor mari între metodele de dozare a S-Cr. i a unor
deficien e în sistemul de raportare, nu am putut colecta date de la to i participan ii din cadrul
PNESS, fapt ce ar fi crescut foarte mult semnifica ia rezultatelor noastre.
În al doilea rând, popula ia noastr a fost selectat în vederea recomand rii doz rii
creatininei serice i, ca urmare, aceasta nu s-a efectuat la to i participan ii, ci numai celor
considera i de c tre medicii de familie a fi „la risc” de BCR. Mai mult decât atât, interpretarea
criteriilor modelului clinic de risc las loc de subiectivism, fiecare medic interpretând liber
încadrarea în criteriile de selec ie.
Un alt criteriu care a influen at prevalen a estimat prin acest studiu a fost excluderea
pacien ilor cunoscu i anterior ca având boli cronice renale (inclusiv diabet, boli
cardiovasculare i altele) în cazul în care acestea au fost deja investigate în perioada martiemai 2007, înainte de începerea programului. Prin urmare, un num r de pacien i s-au pierdut i
prevalen a real a BCR în popula ia general , probabil, a fost subestimat în studiul nostru.
În concluzie, în ciuda limitelor sale, studiul nostru este unul dintre cele mai mari
raportate vreodat la nivel mondial, privind prevalen a a BCR, primul în România i unul
dintre foarte pu inele de acest gen din Europa. Studiul a aratat c prevalen a BCR în ara
noastr , folosind formula CKD-EPI, este de aproximativ 7%, fiind u or mai sc zut decât în
alte ri, de i acest lucru ar putea fi subestimat din cauza selec iei participan ilor. Persoanele
cu BCR sunt, în cea mai mare parte, persoane vârstnice la care s-a identificat o cre tere a
glicemiei à jeun, constatare care ar trebui s atrag aten ia asupra riscului cardiovascular
crescut asociat BCR.
4.5. Concluzii
1) 1. Studiul este printre cele mai mari raportate vreodat , la nivel mondial, privind
prevalen a BCR, primul în România i unul dintre foarte pu inele de acest gen din
Europa.
2) Studiul a aratât c prevalen a BCR în ara noastr în popula ia general este de 4,79%
dup etimarea prin formula CKD-EPI i de 6,76% dup estimarea prin formula
modMDRD. Raportat la popula ia cu risc, estimat pe baza uni model clinic,
prevalen a este de 8,38% dup estimarea RFG prin formula CKD-EPI i de 11,47%
dup estimarea prin formula modMDRD. Valorile estimate, sunt mai sc zute decât în
alte studii posibil din cauza modului de selec ie a e antionului cu risc, de c tre medicii
de familie pe baza unor criteri clinice a c ror respectare las loc la subiectivism.
3) Diferen e de prevalen , în estim rile prin cele dou formule, modMDRD4 i CKDEPI, sunt mai importante pentru stadiile timpurii ale BCR. Prevalen a calculat prin
modMDRD4 a fost mai mare cu 43,10% pentru 3a, cu 12,79% pentru stadiul 3b i cu
1,29% i, respectiv, 1,89% pentru stadiile 4 i 5. Supraestim rile sunt mai importante
la femei (48,05%), fa de b rba i (29,71%), în stadiu 3 i se reduc pentru nivelele
inferioare al RFG.
4) Ponderea cazurilor cu proteinurie este 12,27%, iar asocierea cu RFG sub 60
ml/min/1,73 m2 se face în propor ie de 0,92% pentru modMDRD i de 0,0,63% pentru
CKD-EPI. Frecven a mare a cazurilor cu proteinurie se întâlne te în intervalul RFG
peste 60 ml/min/m2. Pentru intervalul 60-90ml/min/1,73m2 frecven a este 4,02 pentru
estimarea RFG cu formula CKD-EPI i 5,37%. Pentru formula MDRD. Limitarea
surilor de nefroprotec ie la cazurile cu RFG sc zut i proteinurie ar exclude multe
cazuri cu RFG sc zut i f
proteinurie, dar au un poten ial de progresie spre IRCT
crescut.
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5) Hiperglicemia à jeun este un factor de risc pentru BCR, al turi de vârst i sexul
feminin. Frecven a cazurilor cu BCR în popula ia feminin , peste 65 de ani, cu
hiperglicemie a fost de 32,12% vs. popula ia masculin din aceea i categorie.
6) Hipertirgliceridemia este, de asemenea, un factor de risc pentru BCR. Afirma ia este
sus inut de frecven a de 30,33 a BCR în popula ia feminin , peste 65 de ani, cu
hipertrigliceridemie vs. popula ia masculin cu acelea i caracteristici.
7) Frecven a hipercolesterolemiei men ine acela i profil al BCR în popula ia cu aceast
tulburare metabolic . Ponderea femeilor cu BCR în popula ia cu hipercolesterolemie
este de 24,37% vs. 16,33% în popula ia masculin comparabil .
8) În sintez , atât tulbur rile metabolosmului glucidic, cât i cele ale metabolismului
lipidic sunt factori de risc pentru BCR. Prevalen a BCR în popula ia cu aceste
tulbur ri metabolice este de 27,3%, în timp ce în popula ia studiat este de maximum
11,47%, dup estimarea RFG prin formula modMDRD.

CAPITOLUL 5. Contribu ii privind valoarea predictiv a RFG pentru
riscul de mortalitate prin boli cardiovasculare i afectare renal
5.1. Introducere
Definirea i clasificarea K/DOQI BCR sunt acceptate pe scar larg în practica clinic i
de in caracter de autoritate în studiile epidemiologice la nivel mondial. Cu toate acestea,
clasificarea respectiv face obiectul unor examin ri riguroase din partea cercet torilor,
factorilor de decizie i chiar din partea membrilor grupului ini ial de implementare a K/DOQI.
Diferen ele în rata prevalen ei diverselor faze ale BCR conduc la întreb ri cheie în ceea ce
prive te identificarea factorilor de risc asocia i progresiei BCR c tre stadiul final. Una dintre
considera iile principale este ilustrat de prevalen a fazei 3 a BCR care este de 10 sau chiar de
20 de ori mai mare decât stadiile 4 i 5, la monetul actual.
Bolile cardiovasculare (BCV) reprezint cea mai important cauz de mortalitate i
morbiditate la pacien ii cu IRC afla i în tratament de supleere renal . Multiple studii au
sugerat c o disfunc ie renal u oar spre moderat se asociaz , de asemenea, cu cre terea
riscului de deces de cauza cardiovascular (220, 76). Aceste studii au o importan particular
pentru internist i cardiolog care trebuie intotdeauna s ia în considerare prezen a chiar a unei
modific ri minime a func iei renale i s încadreze pacien ii într-un anumit stadiu de BCR
prin estimarea RFG. Pe de alt parte, nefrologul trebuie s aib în vedere faptul c pacien ii cu
BCR au un risc înalt de BCV i trebuie s evalueze, astfel, factorii de risc (HTA, dislipidemia,
fumatul).
Pe de alt parte, progresia BCR i rata progresiei BCR prin agravarea leziunilor renale,
având drept rezultat final declinul func iei de excre ie renal ce necesit introducerea în
TSFR, constituie o problem major prin costurile pe care le induce.
Aceste estim ri ale prevalen ei nu sunt mai mari decât pentru alte boli cronice ce
afecteaz mai ales vârstnicii din Statele Unite. Ele duc la un risc crescând de mortalitate
generat de afec iuni cardiovasculare, precum hipertensiune (33,3%, 73,6 milioane), diabet
(10,6%, 23,4 milioane) i boli cronice cardiovasculare (36,3%, 80 milioane).
Prevalen a crescând , rezultatele slabe i costurile ridicate ale BCR au dus la
recunoa terea sa ca amenin are public pentru s tate. De la o afec iune care amenin a via a
câtorva oameni care au nevoie de tratament prin dializ sau transplant, BCR trebuie privit ca
o afec iune comun , int a preven iei, a detect rii timpurii i a managementului, atât de c tre
medicii non-nefrologi, cât i de institu iile de s tate public . Cu toate acestea, date fiind
implica iile largi, acum au ap rut preocup ri pentru definirea i clasificarea BCR.
5.2. Material i metod
Am utilizat datele de prevalen ob inute din studiul PNESS i am urm rit consecin ele
progresiei BCR, respectiv mortalitatea prin boli cardiovasculare în fiecare stadiu al BCR i
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agravarea afect rii renale. S-au realizat 2 clasific ri, una utilizând numai valorile RFG i una
asociind la RFG i prezen a proteinuriei.
RFG a fost calculat folosind formula CKD-EPI, considerat ca reflectând mai fidel
func ia de excre ie renal , dar i prin MDRD4 pentru compara ie.
Pentru a aprecia valoarea predictiv a RFG, am constituit 2 loturi, cuprinzând persoanele
în evolu ia c rora, în perioada monitorizat , a avut loc unul din evenimentele care exprim
progresia BCR, respectiv, manifestarea clinc a unei boli renale cronice cu poten ial evolutiv
i decesele prin boli cardiovasculare. Pentru morbiditatea prin boli renale cronice au fost lua i
în calcul pacien ii care au solictat consulta ii nefrologice i care au fost diagnostica i cu
urm toarele coduri de boal : E10.2, E11.2, E13.2, E14.2, I12,I13, I15.1, N00-N07, N10-N21,
N23, N25-N28, N39.1,N39.2, Q60, Q61, Q62, Q63. La ace tia, s-a ad ugat un sublot
cuprinzând pacien ii introdu i în program de dializ (Tabel 5.3). Pentru alt efect al progresiei
BCR, au fost analizate decesele generale (Tabel 5.5.) cu un sublot constituit din persoanele
decedate prin boli cardiovasculare (Tabel 5.7).
Pentru calculul mortalit ii în lotul studiat, pentru fiecare stadiu al BCR am utilizat
datele de la Centrul Na ional pentru Organizarea i Asigurarea Sistemului Informa ional i
Informatic în Domeniul S
ii (CNOASIIDS). Pentru a estima impactul progresiei BCR
pentru fiecare stadiu, am utilizat datele privind pacien ii din lotul studiat care s-au prezentat
pentru o boal renal cronic i pentru introducerea în program de dializ la Spitalul Clinic
„C. I. Parhon”, singurul centru de nefrologie din jude ul Ia i.
Datele au fost prelucrate cu ajutorul programului SPSS. Pentru subloturile rezultate au
fost realizate teste de corela ie statistic între diferite variabile biochimice i de morbiditate.
Între intervalele de clearance peste 90 vs. 60-90 vs. sub 60 i respectiv peste 90 vs. 60-90 vs.
45-60 vs. sub 45 s-a f cut compara ia statistic ANOVA (post-hoc Games-Howell). Pentru
estimarea supravie uirii, am utilizat metoda Cox Regression.
5.3. Rezultate i discu ii
Datele descriptive i de morbiditate sunt prezentate în tabelele i graficele care urmeaz .
Analiza morbidit ii prin boli renale cronice, manifeste clinic, arat c 1,58% dintre
pacien ii cu suspiciune clinic de boal renal au prezentat manifest ri care au necesitat
prezentarea la nefrolog. Ponderea mai mare a fost pentru persoanele peste 65 de ani i pentru
femei, respectiv 2,04% pentru barba i peste 65 de ani i 3,09% pentru femei peste 65 de ani.
(Tabelul 5.1.) De asemenea, observ m valori mai mari pentru estim rile prin CKD-EPI, decât
prin modMDRD, (Tabelul 5.2.) unde, pentru b rba i, am ob inut 1,92%, iar pentru femei
2,94% (p<0,5). Putem aprecia c estimarea RFG prin CKD-EPI este mai fidel decât
estimarea prin formula modMDRD, având un grad de predictivitate crescut.
Tabelul 5.1. Ponderea cazurilor care au solicitat consult nefrologic în perioada monitorizat , în cele 6
grupe ale RFG analizate. (CKD-EPI)
Cazuri prezentate la nefrolg
RFG
rba i
Femei
65
>65
65
>65
[0-15]
66.67%
91.67%
100.00%
87.50%
(15-30]
25.00%
40.82%
88.24%
38.95%
(30-45]
38.10%
17.25%
22.69%
11.72%
(45-60]
6.82%
3.40%
3.99%
4.78%
(60-90]
1.18%
1.25%
1.04%
1.79%
>90
0.48%
0.65%
0.99%
1.16%
Total
0.90%
2.04%
1.30%
3.09%

Din grafice, se remarc u or c ponderea prezent rii la nefrolog este invers propor ional
cu cre terea RFG, aproape 100% dintre pacien ii depista i în stadiul 5 al BCR s-au prezentat
la nefrolog i au fost inclu i în program de dializ .
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Am analizat, în continuare, evolu ia cazurior spre stadiile 4 i 5 ale BCR, datele fiind
prezentate în tabelele 5.5 – 5.9. Din cele 85.676 de cazuri evaluate ca fiind la risc pe baza
criteriilor clinice, 1360 (1,59%) au prezentat manifest ri care au impus prezentarea la medicul
nefrolog.
Tabelul 5.2. Ponderea cazurilor care au solicitat consult nefrologic în perioada monitorizat , în cele 6
grupe ale RFG analizate. (MDRD)
Cazuri prezentate la nefrolog
RFG
rba i
Femei
65
>65
65
>65
[0-15]
66.67%
100.00%
100.00%
106.25%
(15-30]
37.50%
46.51%
68.00%
40.66%
(30-45]
35.85%
21.10%
16.29%
10.79%
(45-60]
3.99%
3.29%
1.77%
4.22%
(60-90]
0.77%
1.24%
0.76%
1.73%
>90
0.67%
0.46%
1.74%
1.02%
Total
0.92%
1.92%
1.33%
2.94%

Dintre ace tia, 22 (1,62%) au intrat în programul de dializ (Tabelul 5.9), de i ponderea
cea mai mare a cazurilor dializate se afl în categoria pacien ilor cu RFG sub 60
ml/min/1,73m2 (72,72%). Atrage aten ia faptul c se reg sesc în dializ i 2 pacien i care, la
intrarea în studiu, aveau RFG peste 90 ml/min/1,73 m2. Neavând date suplimentare, putem
presupune c , la data intr rii în studiu, ace tia se aflau în stadiul 1 al BCR cu hiperfiltrare
glomerular i o afec iune de baz cu o rat de progresie mare. De asemenea, putem vorbi
chiar despre o eroare de dozare a creatininei.
Tabel 5.3. Distribu ia procentual
intrarea în studiu (CKD-EPI)

B>65 ani
F<65 ani
Total B
F>65 ani
F<65 ani
Total F
Total general

<15 ml
9%
9%
18%
0%
9%
9%
27%

a pacien ilor intra i în dializ , în func ie de RFG determinat la

15-29,99
9%
0%
9%
5%
9%
14%
23%

30-44,99
5%
9%
14%
0%
9%
9%
23%

45-59,99
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

60-89,99
5%
5%
9%
0%
9%
9%
18%

>90
0%
9%
9%
0%
0%
0%
9%

Tabelul 5.4. Analiza global a cazurilor care au preznetat agravarea bolii renale în intervalul monitorizat
Ponderea
Cazuri
Ponderea cazurilor
Cazuri
cazurilor dializate
Cazuri
introduse în
prezentate la
RFG
prezentate la
din totalul
investigate
dializa
nefrolog din totalul
nefrolog
cazurilor
cazurilor investigate
consultate
<15
56
49
87.50%
6
12.24%
15-29,99
169
74
43.79%
5
6.76%
30-44,99
1167
175
15.00%
5
2.86%
45-59,99
5869
261
4.45%
0
0.00%
60-90
40257
516
1.28%
4
0.78%
>90
38158
285
0.75%
2
0.70%
Total
85676
1360
1.59%
22
1.62%

Am efectuat aceast analiz în compara ie cu mortalitatea general în lotul studiat. Din
totalul cazurilor intrate în studiu (prezentând factori de risc, determinabili clinic, pentru BCR),
au decedat 890 (1,04%), din care, prin boli cardiovasculare, 431, 0,08% din popula ia cu risc
(Tabelul 5.4) sau 48,43% din totalul deceselor (Tabelul 5.5). Rezultatele ob inute arat o
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pondere mare a mortalit ii prin boli cardiovasculare la RFG > 60 ml/min/1,73m2. În schimb,
letalitatea prin boli cardiovasculare nu pare s difere semnificativ pentru diferitele intervale
ale RFG. Vârsta peste 65 de ani i sexul b rb tesc au înregistrat valorile cele mai mari de
mortalitate general
i letalitate prin boli cardiovasculare. Nu am constatat diferen e
semnificative între estim rile prin cele dou formule de calcul.
Tabelul 5.5. Mortalitatea general în popula ia cu risc (CKD-EPI)
SEX

Vârst

< 15

15 -29,99

30
44,99

45
59,99

F

> 65ani
< 65ani

0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%

0.05%
0.01%
0.02%
0.04%
0.00%
0.01%
0.05%
0.00%
%

0.18%
0.01%
0.06%
0.13%
0.00%
0.04%
0.16%
0.00%
0.05%

0.46%
0.01%
0.16%
0.35%
0.02%
0.12%
0.41%
0.01%
0.14%

Total F
> 65ani
< 65ani

B
Total B

>65 ani
<65 ani
Total general
Total

Tabelul 5.6. Mortalitatea general în popula ia cu risc (MDRD)
15
- 30
- 45
SEX
Vârst
< 15
29,99
44,99
59,99
> 65ani
0.05%
0.12%
0.12%
0.42%
F
< 65ani
0.01%
0.00%
0.00%
0.02%
0.02%
0.04%
0.04%
0.15%
Total F
> 65ani
0.02%
0.11%
0.11%
0.27%
B
< 65ani
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.01%
0.03%
0.03%
0.10%
Total B
>65 ani
0.04%
0.12%
0.12%
0.36%
Total
<65 ani
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.01%
0.04%
0.04%
0.13%
Total general

-

60
89,99

-

0.70%
0.11%
0.31%
1.95%
0.19%
0.73%
1.22%
0.15%
0.49%

60
89,99
1.03%
0.12%
0.42%
1.52%
0.19%
0.60%
1.23%
0.15%
0.50%

> 90

Total

0.74%
0.08%
0.30%
0.41%
0.44%
0.43%
0.60%
0.24%
0.36%

2.00%
0.21%
0.81%
2.90%
0.65%
1.34%
2.37%
0.41%
1.04%

> 90

Total

0.38%
0.07%
0.17%
0.96%
0.44%
0.60%
0.62%
0.23%
0.36%

2.00%
0.21%
0.81%
2.90%
0.65%
1.34%
2.37%
0.41%
1.04%

Având în vedere c , în determinarea deceselor prin boli cardiovasculare intervin o serie
de factori de risc ce fac dificil interpretarea datelor, am procedat la o analiz mai detaliat a
impactului mai multor factori de risc, pentru a discerne în ce m sur BCR constituie factor de
risc pentru mortalitatea prin boli cardiovasculare. Pentru aceasta, am estimat supravie uirea în
func ie de nivelul RFG, comparativ cu interven ia altor factori de risc (prelucrare Cox
Regression). Dintre datele colectate în cadrul PNESS, am considerat ca fiind importan i
pentru mortalitatea prin boli cardiovasculare urm torii factori de risc: vârsta, sexul,
colesterolul i hemoglobina.
Tabel 5.7. Mortalitatea prin boli cardiovasculare (CKD-EPI)
SEX

Vârsta

< 15

15-9,99

30-4,99

45-59,99

F

>65ani
<65ani

0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.03%
0.00%
0.01%
0.03%
0.00%
0.01%
0.03%
0.00%
0.01%

0.09%
0.00%
0.03%
0.05%
0.00%
0.02%
0.08%
0.00%
0.02%

0.32%
0.01%
0.11%
0.15%
0.01%
0.05%
0.25%
0.01%
0.09%

Total F
> 65ani
< 65ani

B
Total B
Total
Total general

>65ani
<65ani
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6089,99
0.56%
0.04%
0.21%
1.01%
0.07%
0.36%
0.75%
0.05%
0.27%

> 90
0.11%
0.02%
0.05%
0.15%
0.12%
0.13%
0.12%
0.06%
0.08%

Tabel 5.8. Mortalitatea prin boli cardiovasculare (MDRD )
SEX
Vârsta
< 15
15 -29,99
> 65ani
0.00%
0.03%
F
< 65ani
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Total F
> 65ani
0.01%
0.01%
B
< 65ani
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total B
>65 ani
0.00%
0.02%
Total
<65 ani
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Total general

30 - 44,99
0.06%
0.00%
0.02%
0.06%
0.00%
0.02%
0.06%
0.00%
0.02%

45 - 59,99
0.27%
0.01%
0.09%
0.10%
0.01%
0.03%
0.20%
0.01%
0.07%

60 - 89,99
0.65%
0.04%
0.24%
0.74%
0.07%
0.27%
0.69%
0.05%
0.26%

Pentru a identifica gradul de omogenitate din punct de vedere al predic iei riscului
mortalit ii prin boli cardiovasculare, am analizat supravie uirea pentru mai multe intervale
ale RFG, grupate în cinci variante.
Pentru fiecare variat , analiza s-a f cut comparativ între supravie uirea f
ajustarea cu
factorii de risc men iona i i dup ajustare, mai întâi cu vârsta i sexul i apoi cu colestrolul i
hemoglobina. F
ajustare cu alte variabile, care determin supravie uirea, remarc m o
aparent rela ie direct între aceasta i toate intervalele RFG stabilite dup criteriile K/DOQI,
pentru clasificarea BCR. Hazard ratio este semnificativ statistic pentru toate stadiile analizate.
(Grafic 5.1.-5.13.)
Tabel 5.9. Letatlitatea prin boli cardiovasculare (CKD-EPI)
30
SEX
Vârsta
< 15
15 -29,99
44,99
> 65
0.00%
62.50%
51.72%
F
< 65
0.00%
50.00%
0.00%
0.00%
60.00%
48.39%
Total F
> 65
50%
60.00%
40.00%
B
<65
0.00%
0.00%
0.00%
50%
60.00%
40.00%
Total B
>65 ani
50%
61.54%
47.73%
Total
<65 ani
0.00%
50.00%
0.00%
50%
60.00%
45.65%
Total general

45 - 59,99

60 - 89,99

> 90

70.27%
50.00%
69.23%
42.50%
50.00%
43.18%
60.53%
50.00%
59.84%

79.65%
34.29%
68.92%
51.79%
34.00%
48.54%
61.13%
34.12%
55.69%

14.29%
23.08%
15.86%
36.17%
26.32%
29.19%
20.48%
25.71%
22.88%

Tabel 5.10. Letatlitatea prin boli cardiovasculare (MDRD)
SEX

Vârst

< 15

15-29,99

3044,99

45-9,99

F

> 65
< 65

0.00%
0.00%
0.00%
50.00%
0.00%
0.00%
50.00%
0.00%
50,00%

62.50%
50.00%
60.00%
50.00%
0.00%
50.00%
60.00%
50.00%
58.33%

47.37%
0.00%
45.00%
53.85%
0.00%
53.85%
50.00%
0.00%
48.48%

64.18%
40.00%
62.50%
35.48%
40.00%
36.11%
55.10%
40.00%
53.70%

Total F
> 65
< 65

B
Total B

> 65 ani
< 65 ani
Total general
Total

60
89,99
63.64%
31.58%
57.64%
48.57%
34.00%
45.33%
55.88%
32.95%
51.17%

> 90
65.57%
26.09%
54.76%
50.00%
26.55%
38.12%
55.56%
26.47%
42.67%

Total decese
prin bcv
63.13%
30.43%
57.33%
48.05%
29.17%
41.72%
55.44%
29.54%
48.54%

Analiza supravie urii, având ca reper limita superioar a filtr rii glomerulare,
eviden iaz o puternic corela ie între mortalitate i RFG sub 60 ml/min/1,73 m2, Hazard ratio
de 1,381 fiind semnificativ statisitic (p=0,01)
Diferen ele mari de prevalen între stadiul 3 i 4 ridic suspiciunea c este posibil ca
acest interval stabilit pentru RFG, între 60 i 30 ml/min/1,73 m2 s fie foarte eterogen din
punct de vedere al riscului de evolu ie spre stadiul terminal sau al riscului de mortalitate
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cardiovascular . Subîmp irea acestui stadiu în dou substadii 3a i 3b ar putea s
îmbun easc puterea de predic ie a clasific rii. Pentru a verifica aceast ipotez , am estimat
supravie uirea i pentru aceste subgrupe, iar graficul ob inut pare s confirme o mai mare
omogenitate din punct de vedere al riscului de mortalitate prin boli cardiovasculare, atât
pentru substadiul 3b, cât i pentru stadiile timpurii, curbele de supravie uire agregându-se
sugestiv dup ajustarea cu to i factorii de risc. În aceast analiz , Hazard ratio scade de la
10,651 la 1,704, men inându-se semnificativ statistic.
Compara ia între Hazard ratio, calculat pentru cele dou formule, nu arat diferen e
semnificative.
Analiza afect rii renale s-a f cut estimând adresabilitatea la nefrolog a cazurilor luate în
studiu pentru o afec iune renal cronic sau o stare patologic cu poten ial de progresie spre
insuficien renal , în urm torii 3 ani. Rezultatele sunt exprimate grafic (Tabel 5.1, 5.2.)
Rezultatele prezentate mai jos, arat c , f
ajustarea cu factorii de risc men iona i,
orice sc dere a RFG sub 90 ml/min determin semnificativ supravie uirea, a a cum rezult i
din analiza mortalit ii prezentat mai sus. Dup ajust rile f cute, valoarea de factor de risc
independent pentru mortalitatea prin boli cardiovasculare se p streaz numai pentru RFG sub
pragul de 60 ml/min/1.73m2.
Grafic 5.1. Supravie uirea, în func ie 4 intervale ale RFG, neajustat cu al i factori de risc (CKD-EPI)

Grafic 5.2 Supravie uirea în func ie de 4 intervale ale RFG, ajustat cu vârsta i sexul (CKD-EPI)
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Grafic 5.3. Supravie uirea, în func ie de 4 intervale ale RFG, ajustat cu valorile colesterolului i a
hemoglobinei (CKD-EPI).
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Grafic 5.4. Supravie uirea. în func ie 3 intervale ale RFG. neajustat cu al i factori de risc (CKD-EPI)

Grafic 5.5. Supravie uirea, în func ie 3 intervale ale RFG, ajustat cu vârsta i sexul (CKD-EPI)
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Grafic 5.6. Supravie uirea, în func ie 3 intervale ale RFG, ajustat cu colesterolul i hemglobina (CKDEPI)

Grafic 5.7. Supravie uirea, în func ie de 2 intervale ale RFG, neajustat cu al i factori de risc (CKD-EPI)
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Grafic 5.8. Supravie uirea, în func ie de 2 intervale ale RFG, ajustat cu vârsta i sexul (CKD-EPI)

Grafic 5.9. Supravie uirea, în func ie de 2 intervale ale RFG, ajustat cu vârsta, sexul, colesterolul i
hemoglobina (CKD-EPI)
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Grafic 5.10. Supravie uirea, în func ie de 4 intervale ale RFG, neajustat cu al i factori de risc (CKD-EPI)

Grafic 5.11. Supravie uirea, în func ie de 4 intervale ale RFG, ajustat cu vârsta i sexul (CKD-EPI)
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Grafic 5.12. Supravie uirea, în func ie de 4 intervale ale RFG, ajustat cu al i factori de risc (CKD-EPI)

Grafic 5.13. Supravie uirea, în func ie 5 intervale ale RFG, neajustat cu al i factori de risc (CKD-EPI)

5.4. Concluzii
1. Valoarea predictiv a RFG privind progresia BCR este exprimat prin agravarea
leziunilor renale, exprimate prin apari ia manifest rilor clinice i prin apari ia
evenimentelor cardiovasculare. Sc derea RFG sub 90ml/min/1.73m2 constituie
un indicator de predic ie pentru apari ia manifest rilor clinice a unei boli cauzale
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a BCR; 80% dintre cazurile care au solicitat consult nefrologic în intervalul de
monitorizare aveau, la preluarea în studiu, RFG <90ml/min/1.73m2.
Intervalul 60-90 ml/min, considerat ca stadiul 2 al BCR, dac se asociaz i cu o
alt anomalie func ional sau morfologic persistent mai mult de 3 luni,
constituie un criteriu de alarm pentru clinician. Un procent de 37 % dintre cei
prezenta i la nefrolog aveau la intrarea în studiu o RFG situat în acest interval.
Dintre ace tia, 1,5% au prezentat o manifestare care a necesitat consult
nefrologic i au fost diagnostica i cu una dintre afec iunile monitorizate, iar
0,49% au decedat printr-o boal cardiovascular .
De i proteinuria este cel mai important factor de progresie al BCR i un marker
important al evolu iei acesteia, în studiul nostru, doar 11,54% din cazurile
prezentate la nefrolog aveau proteine prezente.Neconcordan a rezultatului cu
alte studii poate fi explicat doar prin deficien e de dozare a acesteia.
Remarc m o puternic corela ie între sc derea RFG i sc derea supravie uirii.
Hazard ratio cre te, chiar dup ajustarea cu to i factorii de risc pentru
mortalitatea cardiovascular de la 1,381(p=0,01), pentru o RFG <90, la 1,704
(p=0,005) pentru RFG 60ml/min/1,73m2 i la 2,196(p=0,026) pentru
RFG<45ml/min/1,73 m2.
Introducerea în analiz a RFG <45 m/min, determin o agregare a celorlalte
intervale ale RFG, dup ajustarea cu ceilal i factori de risc, sugerând o anumit
omogenitate a acestora, din punct de vedere al evenimentelor cardiovasculare.
Perioada de monitorizare de doar 3 ani ar putea explica aceasat situa ie.
Continuarea monitoriz rii ar permite o clarificare a acestei probleme.

Perspective pe care le deschide teza
Perspectivele pe care le deschid aceste studii se îndreapt , în primul rând, spre domeniul
ii publice i fundamenteaz nevoia unui Program Na ional care s aib în vedere toate
etapele progresiei BCR. Programul ar trebui s implice i medicul de familie, atât ca
tezaurizator al informa iilor la nivel de pacient pentru cunoa terea epidemiologic i clinic a
progresiei bolii, cât i ca manager de caz pentru stadiile 1-3a, valorificând poten ialul
nefroprotec iei. Prin continuarea monitoriz rii lotului luat în studiu, se pot c uta r spunsuri la
întreb rile privind valoarea predictiv a RFG, valoarea introducerii proteinuriei în clasificarea
BCR, i rata de progresie a bolii.
1. Justificarea necesit ii unui program na ional de s
tate integrat vizând
abordarea integrat a bolilor renale cronice
Argumentele care justific propunerea unui program vizând abordarea integrat a
bolilor renale cronice sunt, pe de o parte, cele de natur statistic , care fundamenteaz
caracterul de problem de s tate public a BCR (prevalen a, inciden a i costurile mari pe
care le presupune stadiul terminal), iar, pe de alt parte, argumente de natur medical , care
privesc eficacitatea interven iilor asupra cauzelor i a factorilor de progresie modificabili,
eficacitate care depinde de momentul identific rii bolii.
În România, cea mai mic prevalen este cea estimat de studiul prezentat în aceast
lucrare, respectiv 6,68% pentru popula ia adult , aproximativ 1,2 de persoane care au BCR,
din care numai 0,76% (CNOASIIDS) sunt cunoscute ca fiind cuprinse în prezent în forme de
asisten medical specializat . Programul de supleere a func iilor renale prin dializ consum
28% din fondul alocat programelor de s tate sau 3,94% din FUNASS, dar se adreseaz
numai stadiului terminal al bolii, respectiv la 0,04% din popula ie, de i exist m suri
eficiente de profilaxie secundar , care ar permite întârzierea progresiei spre dializ i
reducerea morbidit i/mortalit ii, dac ar fi aplicate în stadii incipiente.
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Dac ne referim la aspectele medicale, trebuie adus în discu ie prezentarea târzie la
nefrolog a pacien ilor ajun i în stadiul 5, care nu erau cuprin i într-o form de asisten
medical specializat . Ace tia necesit tratament prin dializ în urgen
i sunt total
nepreg ti i psihic i medical pentru intrarea în TSFR, suferind un oc psihologic la ini ierea
procedurii. Aceasta implic utilizarea abordului vascular pe cateter venos central care, pe
lâng faptul c este costisitor, induce i riscul unor infec ii nosocomiale. Un alt argument
medical îl constituie arsenalul de m suri de nefroprotec ie (a c ror eficacitate în reducerea
ratei de progresie a declinului func iei renale este dovedit ) care nu au fost aplicate, deoarece
pacien ii nu au fost diagnostica i la vreme, de i majoritatea dintre ei au solicitat consulta ii
medicale pentru alte afec iuni implicate sau nu în patogenia BCR.

Concluzii finale
1. Tema de cercetare „Evaluarea epidemiologiei bolilor renale cronice” cuprinde un
studiu „desk-research” asupra surselor de informare i de fundamentare a deciziei în
tatea public , un studiu privind prevalen a Bolii Cronice de Rinichi (BCR) în
popula ia din România i un studiu privind valoarea predictiv a RFG pentru
mortalitatea prin boli cardio-vasculare i pentru afectarea renal . Scopul acestei
cercet ri a fost de a demonstra c bolile renale cronice, reunite în conceptul clinicoepidemiologice de BCR, sunt i în România o problem de s tate public i propune
o alt abordare, atât din punct de vedere a asisten ei de s tate public , cât i din
punct de vedere al abord rii clinice.
2. Conceptul de BCR, de i a developat faptul c bolile renale cronice, care afecteaz
Func ia de Excre ie Renal (FER), constituie o problem medical major , nu este
recunoscut ca problem de s tate public de c tre institu iile responsabile din
România i nu este luat în considerare în monitorizarea curent a acestora.
Raport rile curente privind aceste boli sunt cele f cute de medicii de familie, pe baza
codific rii pe 999 de coduri. Acestea, pe de o parte, nu cuprind toate st rile patologice
care determin sc derea FER, iar, pe de alt parte, includ i boli f
poten ial de
progresie. De altfel, nici CIM nu cuprinde aceast entitate nosologic , fapt care
genereaz probleme în cunoa terea inciden ei i prevalen ei reale a bolilor cronice de
rinchi i la nivel interna ional. KDIGO propune colaborarea cu Organiza ia Mondial
aS
ii, în vederea includerii clasific rii actuale a BCR în sistemul de codificare al
versiunii a X-a revizuite i a viitoarei versiuni a XI-a ICD. O alt problem în
preluarea în îngijire a bolanvului renal cronic i în monitorizarea acestuia o constitue
lipsa de standaridzare a metodelor de dozare a creatininei i proteinuriei. Diferen ele
între intervalele de referin ale laboratoarelor fac imposibil abordarea unitar a
acestor pacien i i cunoa terea real a epidemiologiei acestui grup de afec iuni.
3. Este necesar ca acest concept s determine o schimbare de paradigm în abordarea
bolilor renale cronice, atât la nivelul institu iilor de s tate public , responsabile de
fundamentarea politicilor de s tate, cât i la nivelul medicilor de familie, care
trebuie implica i în depistarea stadiilor timpurii ale bolii i chiar a medicilor de alte
specialit i, care în practica clinic investigheaz i func ia renal . Necesitatea este
demonstrat atât de rata prezent rilor tardive la nefrolog a pacien ilor care necesit
Tratament de Supleere a Func iei Renale (TSFR), cât i de necunoa terea, la nivelul
institu iilor de s tate public , a morbidit ii i mortalit ii generate de aceste st ri
patologice.
4. Studiul de tip „desk research”, efectuat pe baza datelor de la Centrul Na ional pentru
Organizarea i Asigurarea Sistemului Informa ional i Informatic în Domeniul
ii (CNOASIIDS), reflect nivelul de cunoa tere a morbidit ii prin boli cronice
de rinichi, atât din anchetele st rii de s tate, efectuate înainte de a ap rea conceptul
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de de BCR (ultima fiind în 1997), dar i din raport rile curente. Conform acestor date,
prevalen a bolilor renale cronice este 0,53%, de aproape 20 de ori mai mic decât cea
rezultat din studii. Inciden a cazurilor noi de boli renale conice este de 0,04%, din
care 59,5% reprezint IRC, respectiv 6082 cazuri în 2010. Dintre acestea, 11,06% sunt
introduse în programul de dializ . Din aceste date rezult clar c avem de-a face cu o
subdiagnosticare a bolilor renale cronice i c baza de date, pe care institu iile
responsabile de s tate public î i fundamenteaz deciziile, nu reflect realitatea.
Acest fapt explic i absen a unui program integrat de preven ie a acestor boli, în ciuda
faptului c ele au drept consecin cre terea important a cheltuielilor pentru
tratamentul substitutiv.
Prevalen a BCR i a popula iei cu risc crescut pentru BCR, respectiv prin diabet
zaharat de 3,47%, HTA 9,05% i 21,3% din popula ia adult cu vârsta peste 65 de ani,
sunt argumente suficiente pentru a defini BCR drept o problem de s tate public .
Valoarea prognostic redus pentru valorile peste 45ml/min ale RFG a dus la emiterea
rerii c ne confrunt m cu o supradiagnosticare a BCR care ar determina un consum
nejustifcat de resurse medicale. Pentru aceasta, s-a propus introducerea în clasificare a
albuminuriei, al turi de RFG, care duce la sc derea prevalen ei. De asemenea, s-a mai
propus utilizarea, pentru stadiile timpurii din clasificarea KDOQI, a denumirii de
„predispozi ie pentru boal ” sau „risc pentru BCR”, considerându-se c denumirea de
Boal Cronic de Rinichi ar induce îngrijor ri nejustificate, atât pentru medic, cât i
pentru pacient. Aceast propunere vine în contradic ie cu rezultatele unor studii care
arat c nivelul de con tientizare al bolii este mult mai mic pentru bolnavii renali
(45%), decât pentru alte boli cronice (60-76% pentru HTA, diabet zaharat sau
hipercolesterolemie).
Din studiul de prevalen realizat pe 85.679 de cazuri selectate pe baza unui „model
clinic de risc”, dintr-o popula ie de 184.323 de persoane, rezult un indice de
prevalen pentru BCR definit prin sc derea RFG sub 60ml/min pe 1,73 m2, de
6,68%, similar cu cele rezultate din alte studii (4,7% NHANES III i 11,1%AusDiab).
De men ionat c nu sunt incluse cazurile aflate în eviden la data efectu rii
investiga iilor cu insuficien renal cronic . Ad ugarea acestora ar cre te indicele de
prevalen la 9,1%. i în acest studiu se constat discrepan a dintre prevalen a din
stadiul 3 i cea din stadiile 4 i 5. Aceasta se reduce dac sc dem pragul RFG la 45
ml/min pe 1,73 m2, stadiul 3b având o prevalen de 0,96% versus 0,39% pentru
stadiul 4 i 5 la un loc.
Prevalen a crescut , la persoanele de peste 65 de ani, a RFG sub 60 ml/min (29,84%
vs. 14,67%) i a proteinuriei (12,5% vs. 3,57%), constatat i în prezentul studiu, nu
poate fi justificat , neexistând date suficiente pentru a explica rolul îmb trânirii i al
bolii vasculare în patogenia sc derii RFG i a cre terii proteinuriei.
Ipoteza supradiagnosticului nu a putut fi elucidat de rezultatele acestui studiu.
Corela ia ajustat cu al i factori de risc pentru mortalitate (vârst , sex, dislipidemia,
anemia) între supravie uire i RFG sub 60 ml/min (HR-1,381, sig-0,01 i CI 95%) i
lipsa de corela ie pentru RFG peste 60 ml/min ar sus ine acest punct de vedere. Pe de
alt parte, din studiul efectuat a rezultat o lips de corela ie între RFG sub 45 ml/min
i supravie uire (HR-1,704 cu sig =0,05) i 0 suprapunere a curbelor reprezentând
intervalul 60-90 ml/min cu cele reprezentând intervalul 45-60 ml/min, plasându-ne
într-o zon de incertitudine. Faptul se datoreaz intervalului scurt de timp de
monitorizare a cazurilor.
Studiile efectuate confirm faptul c , de i exist argumente pentru considerarea BCR
drept o problem de s tate public , nu este cunoscut la nivelul institu iilor de
tate public , datorit modalit ii de raportare curent a datelor de morbiditate i
nerecunoa tereaconceptului de BCR ca entitate nosologic . Acest fapt explic de ce
exist doar un program na ional de tratament al stadiului 5 a BCR i absen a oric ror
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suri de profilaxie, în condi iile în care se tie c exist interven ii eficace de
nefroprotec ie i c TSFR consum , în prezent, 28% din programele de s tate pentru
0,02% din popula ia general , iar rata de cre tere a pacien ilor nou introdu i în
tratament este cuprins între 8 – 10% pe an.
10. Perspectivele pe care le deschid aceste studii se îndreapt , în primul rând, spre
domeniul s
ii publice, fundamentând nevoia unui program na ional care s aib în
vedere toate etapele progresiei BCR. Programul ar trebui s implice i medicul de
familie, atât ca tezaurizator al informa iilor la nivel de pacient pentru cunoa terea
epidemiologic i clinic a progresiei bolii, cât i ca manager de caz pentru stadiile 13a, valorificând poten ialul nefroprotec iei. Prin continuarea monitoriz rii lotului luat
în studiu, se pot c uta r spunsuri la întreb rile privind valoarea predictiv a RFG,
valoarea introducerii proteinuriei în clasificarea BCR i rata de progresie a bolii.
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